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Cümhurreisimiz Istanbu lda 

Cümlwrreüimiz, HqdGTptlftl l.taqonantla lıemli.ini görmi7e oe lıarfdamıya gelen lstanbullulann . COflran tezahüratına muluıbele etli7or 

lstanbul 
Şehrinden, 

1. lnönüne 
Sel Cim 

J' azan: Sabiha Zekeriya Sntel 

• stanbul şehri Cümhur -
1 reisi İsmet İnönünü ilk 

defa karşılıyor. Fakat bu şe
hir, İnönü kahramanını. Lo -
zan diplomatını, Cümhuriye
tin büyük inkılapçısı İsmet 
Paşayı çok kereler şerefle kar 
§lJarnış, minnetle uğurlamış -
tır. İstanbul halkı. bugün top
raltlanna Cümhurreisi sıfati
le ayak basan İnönünü. bütün 
bir ülkenin mukadderatını o
ınuziannda taşıyan, bir mil -
let babası, bir halk babası 
sıfatiyle karşılıyor, ve selam
lıyor. 

Atatürk, Türk minetlnin en fe-
1'ketli gününde milletin başına 
lf!Çnıiş, yanındaki inkıl3p~ı unsur
larla istila altında kıvranan Türk 
iilkelerini kurtarmış, dijşmanlara 
Piştarlık eden saltanatı yıkmış, 
l'ürk Cümhuriyetini kurmuştu. 

Türkiyede cümhuriyetin ilAnı 
Yalnız asırlardanberi keyiı idarele
rile milletin tepesinde saltanat sü
ren, zulüm ve istibdat ile halkı e
zen saltanatın tasfiyesi demek de
ğildi. Avni zamand!l 3sırlardan
beri ec~ebi devletlerin nüfuz mın
takası olan, iıktısadi tahakkümü al
tlnda yaşıyan Türkiyeyi, knleyi i
çinden fetheden istih\C'l unsurlar
dan tasfiyesi demekti. Bu !nkılabı, 
Atatürk, İsmet İnönü, ve 

ehir' O TO BÜS 'Milli ef Gelir Gelmez 
Mümessillerini Kabul Ederek 
Dertlel-ini Dinlemiye Başladı 

Reisicümhur ~illi Şef İsmet İnönü, Devlet Reisi sıfatile, 1 Haydarpaıad:wn Dolmabahçeye Geçi§ 
illt defa dün sabah Istanbulu şereflendirdiler. 

Bu mesut ve şerefli ziyaret münasebetiyle· Haydarpaşa 
icrtasycnu, şehrin büyük caddeleri ve limandaki bütün deniz 
vesajti si~slenmiş ve Haydarpaşa istasyonu kalabalık bir genç
lik ı. e halk kitlesi tarafından çevrilmişti. 

Başta vali ve belediye reisi Dr. Li'ıtfi Kırdarla İstanbul ko
m1Jt~nı korgeneral Halis Bıyıktay Milli Şefin hemşireleri Ba
yP.n Seniha ile biraderleri Hasan Rıza· mebuslardan, dün sa
·hPh intfüap dairesi olan Boludan gelen Fethi Okyar, ve daha 
bir çok zevat istasyonda bulunuyorlardı. 

Büyük Alkıı Tufanı Arasında 

Saat ona doğru ba§lannda Rektör Cemil Bilsel. Fakülte dPkanlan 

ve p'.:'ofesörler olduğu halde binlerce üniversiteli genç istasyona geldi

ler. 
Tam saat onu 25 geçe Riyaseticümhur treni göründü. Tren durur 

durnıaz Reisicümhurumuz sıhhatli ve beşuş bir çehn! ile sondaki vago

nun hpısında göründüler. Bu sırada, her taraftan büyük bir alkİş kop

tu veı 11tasyon {Ya§&, var ol!) sesleriyle doldu. 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Kırdarla, Korgeneral Halis Bıyıktay, 

MiJli Sefe. lstanbulun hasretlerini arzederek "Hoş geldiniz., dediler. 

Bayı:m Kırdar da Bayan lnönüne güzel bir büket takdim etti. 

Milli Şef. istikbale gelen zevatın birer birer ellerini sıktılar ve 

ba'kın &ürekli tezahüratına karşı şapkalanm çıkarmak suretiyle iltifat 

ede~k pe-ronda ilerlemeğe başladılar. 

Bu arada, bir İlraya dizilmif olan generaller Milli Şefe hoı geldiniz 

dedi•f"r ve tltifatlanna mazhar oldular. 

Artık Universitelilerin sırası gelmi§tt. Binlerce genç ağız, Ulu Şefi 

hevf'<'aııla selamlıyor ve binlerce elin çıkardığı alkış ortalığı tutuyordu. 

ek.tör ve Dekanlar ileriye çıkarak Milli Şefe İstanbul Universite

lllfiiltllWramlannı ve sevgilerini arzettiler. 

Reisicümhurumuz, bu alklş tufanı ve büyük tezahürat arasında gar
dan çıkar&k nhtnnda bekleyen Suvat vapurunu teşrif ettiler. Milli S~f 
vapura girer girmez, o sırada yanında bwunan bir ild profesöre dönerek: 

- İlk fırsatta Üniversiteyi ziyaret edeceğim. Gençliği yakından gör
meyi çok arzu ediyorum.. buvurdular. 

Milli Şef bundan sonra vapurun iç salonuna geçtiler ve vapur saray!l 
gelinceye kadar hiç oturmadılar Bu arada, Fethi Okyar, Boluda gordük· 
lerini ve buranın ihiiyaçlan hakkında Milli şefe maruzatta bulundu. 
Milli Şef bütün bu izahatı büylik b:.r alika ile dinledi ve bır aralık etra· 
fmdakilere: 

- İşte tam mebus! buyurdu'ar. 
Vapur saat 10.50 de Dolmabahçe saraYll)a yanaştı ve biraz sonn ev· 

veli Bayan İnönü, sonra da Reısiciimhur vapuru terkederek. sarayı teş
rif ettiler. Bu sırada saat on biri 0eşgeçiyordu ve Dolmabahçe sarayına 
Riyaseticümhur bayrağı çekilmiştı. 

Halk Mü!"essilleri Dolmabahçede 

Cümhurreisimiz saraya vardıktansonra, bir müddet istirahat etmişler. 
öğle yemeiini yemışler ve bir taraftan da öğleden sonra Istanbul halkı
nın muhtelif mümessillerini görmek arzusunda bulunduklannı bildıre
rek bunlann saraya getirilmelerini emir buyurmuşlardır. 

lstanbulun her mıntakasından muhtelif iş şubelerine ait miimessillerin 
saraya celbi için derhal teşebbüsata geçilmiş, telefonla kaymakamlıklara 
emir verilmiştir. Bir taraftan cta ncaret Odası, muhtelü teşekküller va
sıtasile Cümhurreisimizin bu arzulan llzım gelenlere tebliğ edilmiştir. 
Öğleden sonra her mmtaka mümessilleri Halkevlerinde ve kaymakam
lıklarda toplanmlflar ve saat üçe doğru husus! otomobillerle Dolmabab
çe sarayına gitmiflerdir. 
Cümhurreüıbnlz saat üçten llODra salonda topJ.nmıı olan halk mümes

sillerini birer birer dinlemele bqlamıflardır .. Saraya giderek İsmet İn~ 
nü'ne dertlerini anlatanlar şunlan1Jr:Slnemacılar, ithalit tüccarlan, kun
duracılar, otelciler, fabrikatörler, ekmekçiler, ameleler, fOförler. Bu gi>
rüşmelerln tabilitı 8 ve 9 uncu sayfalarımızdadır. 

COmhurretslmizin bagQn de 'OııfverSite11 ziyaret etmeleri muhtemeldir. 

Yolsuzluğu 

Davasına 

Baılandı 

iddianame Okundu, 

Müdafaalar Yapıldı, 

Dava Bugüne Kaldı 

Ankara, 2 (Tan muhabirlndenl -
Eski İstanbul valisi ve belediye ntlll 
Muhittin 'Üstündağ ve eski belediye 
reisi muavini ve halen Bodrum ~ 
makamı Ekrem Sevencan, belediye 
fen heyeti müdürü Hüsnü Keserol • 
lu ve belediye varidat müdürü Neşet 
Altuğ haklarında İstanbul otobüsleri 
işlerindeki bazı yolsuzluklanbcfan 
dolayı muhakemelerine bugün Tem· 
yiz mahkemesi dördüncü ceza daire
sinde saat 10 da başlandı. Riyaset 
makamını Mecdj Beydeı işgal ediyor. 
du. Azalıklarda Nail Tarhan Cevdet 
Baybura, Hamit Kösef ve Osman Ta
lat, iddia makamında da Ba$ mQd • 
deiumumi muavinı Arif Cankaya bu. 
lunuyorlardı 

Kalabalık bir halk kitlesi salonu 
ağzına kadar koldurmuştu. Reis ev • 
veli maznunlann adlanm ve ad~ 
lerini sordu. Daha sonra Devlet Şll
rası umumi heyet mazbatasının olqa· 
nacağını söyledi. Lüzumu muhake -
me karan olan bu mazbatad.a maz -
nunların yolsuzluk iddia lan madde 
halinde tesbit edilmekteydi Muh ... 
tin Ustündağa a it kısım dokuz ~
dede toplanmıştı. 

Umumi laeyet mazbaıaa 
Zabıt katibı mazbatayı okumap 

ba§ladı: 

( Sonu 7 lftd •a.ııjadtı) 



TAN 8. 3 "939 

SUAL: CEVAP? pENCEREMDEN 

lstanbulun 
Sevinci 

Yazan: M. Turhan TAN 

D tın bflyGk şehı:tınl•in, lstanbu • 
lum11Z1lh tebet1Süm ve neşe jil· 

.n.fiydü. Gaslw gülOyor, yürekler gn
lüyor, ruhlar gülüyordu. Sanki üşüt
meden esmekte n na&lk blr yelp11e 
tadı his~etttrmekte olan rDqAruı ku· 
cağında demet demet tebe11Um nÜVO• 

si vardı •e buntar balkın tuuruna, 
7fi.züne, ruhuna dağilrarak o ba7 • 
ram neşeılnl 7aratıyordu. 

Denizbanktan 111i3" b• M J -. d ~ Da~i'!'a~.ka 
Yeniden Memur · ene 1 ektep erın e Elçısı Dun 

Türkiyenin 
Mesahası 
Nekadardır? 
S - Türkiye CUmhuriyeti a· 
razlsi kaç kilometre murab • 
baıdır1 ~!!~!!~:~!?: Yusur, 1 Türkçe Dersleri 

1 

1.!~k~~~!~nk~i~~! 
Ziya, muavini Hamdi E:ııin ile bir- Dirloo, dUn şuhrlmiıe geltul§ ve An-

Tesadüfen bir gilnde elime geçen 
bir kaç eserde ve şimdiye kadar 
mekteplude okudutuma göre hiç· 
bir kitap birbirini tutmuyor. Bir 
kaç nıisal yazarsam bana hak \'e

rirsiniz? 

likte diln sabah lıUtUn s rvislerl ge. B M k+ 1 d Ç 1 M il' 1 CQ karaya gitmigtir. mçt dün kendisilc 
zerck, mcrnurların mcsaltı!ni tetkik 1 u ep r • a ııan ua ım er, y ra görüşen bir muhıırrlrin1lze tunları 
eımışıeraır. öğıcdeıı sonra şehftmı. Hazırlıiiı l~in Dün Bir Toplantı Yaptdar eayıemişttr: 
ze gelen İktı at V \.Uletl muteh:ı.ssıs ~ ~ _ Evvelki elçi A.xel Notgaard ra-

nıUşavlri F'onder Portcn lle birll.kte Ecnebi \tc cıkalltyct llse ve Ye kabul lıletlnl t~tklk ederek hatsız olduğu için tekaiıt edildi. Ken-

A • Mektep hocalanm hemen heıt
ıl "163000 Km' diye ı8yledller. 

Bu sevin~, ıöylemefe hacet yok, 
Milli Şefin lstanbulu ıereflendlrme· 
.terinden doluyordu. O Milli Şef ki 
kendisini bUtUn lstanbullular daha 
ıo kannnuısanl: 1921 de "BUyUk A • 
dam,, dlye olkışlamış1ni'dı. O tarihte 
İstanbul bir esirdl, ıözUnU Anadolu· 
daki Mitli Mileıdele lllhnelerine dl· 
kerck kurtuluf daklkailına bekliyor
du f nönil harp meydanlırında mira -
lay Mustafa ismetin kaıandıtı Uk 
mili' zafer, o mUcailelenln ,eretli ıte· 
ticesini mUJdelcıdlil cihetle İstanbul 
halkı için de blr lnıtltah veıılleıııl ol .. 
du ve bu hılkın yüreğinde - bUtlln 
Türk yüreklerlnde old~u glbi • Is • 
met Beye has bir ıc\l'gl ve ıukran kB
§esi kuruldu. 

Almcın fabrıkaları ınUm lllerl bir orta nıcktcplorJndc çalı an tilrk bir rapor haı.ırlayacaktır. Ra - dlsinin iki ınc.m.lekctın ticaret milna· 
toplantı yapnuşl t•dır. Topl,ıntı Uç çc, tarih ve coıtraf~·a hıUatllm • porlarırı haıırlanmaın bittikten U J "kl l k ld 

B • Yücel mecmuası, 193'7 tarih ve 
33 umara!lıttda ana yurt mesahası· 
nı 676000 Km' olarak gösteriyor. 
C • 7. Giln ne,rlyahndan bUyUk 
devletler ıerlslnden Faik Sabri 
Duranın BugUnkU Türkiye Hyı • 
ıında mesaha7l '182,736 Km' diye 

uat surmüş ve Alnı:ınya..i n alınan leri, bu nıcktcı)lerdcki tlirkçe 11onra mualllmler 13 nisanda tek sebetlerhıdckı bazı g ç u er a ır 
gemilerin vaziyeti hakkımla fkt13 t mak lçlh yaptığı lcınaslara ben de 

tedrisatı hakkında Maarif ş<ı • rar Maarif l\IUd\irllnUn rl~ase • d Vekflletinln nok al naıarı üzerınde k devıım e eceğıttı. 
ı rnııına arzedilccck nu'!stlcforl tinde ayni binada toplanara 

1 
k 

1 
tb · d k l ııorUşti.lmu tur. Dcıılzbıınlc nearlyat ı ki memlc et b 1' irıti en U2:a o • 

" 'i ı tcııblt etmek üzere dün Scııbe- raporları o(Jzd~ıt oerlrecekler ve dukl irin r"lar ... d. ki sly .. •i mu·· servisi kaldırılmıı: olduğu1ıd.:ın ne•ri- e "' ~ arı -:r a .. ıu :ı """' • 
lf ll' nuva Franınz erkek lliııeslnde, bunlardan tek blr rapor hazıT • beti :l t "'i ,., ı ......... huru yat işlerine Rıza Tah in memur edll· ı nase er uos aneu r .n<~ s ... u... • 

mı"tir. Dcnlzbanktan B"lkfa kal"n· MaarJf MlldUrU T~vllk Kutun layarak Maarll V~kAletlne gön· nuz Ankaraya avdet etlikleri zaman 
"i " a ı ı d hl t ı t vı mıı d-erllmulne karar verecekler • di t i+ı t ı t "'dl ede lardan bazıları hu usi surette mUdu- r yasetın e r öp ah ı ., P - iten s ııe .,.tna narncın aa: m -

yaımıt-

D • tı bankaııının 1938 cep takYI • 
mlnde 772,340 Km'. 

• lardır. Bu toplantılla butu-.n dlr. ce~im 
rU umum !YC mi.ıracant etmişlerdir. DllnkU toplanfldan sonra Ma· .,, 

0 
-

Denizbank kanunu muclbfnce bir mualllmlerdM bir kt!ımı ttne • 
E .. Faik Sabri Duranın Colnfya 
orta: Sf. 2. Kaııaat KUtUphanell 
933 ıetı~st tabınCla: hi ve ekalUyet mekteplerinde utf MUdUrU Tevfik Kut! iki se- DENiZ ve LlMANbA. r 

sene hizmet görınuş olanlnra bir ay- 1 ne e .. ·vel te•lıı e-ınmt11 bulunan 
lık 1k i ı · J!t. ı k tllr.kçe d~rııı ııaatlcrlnln arttm • .. .. u 'j 

ram ye vcrı nıc:ıı uzım ge me .. k _ fflllm vukuunda muaUlmlere 182 sayfasında: AYrupa Ttlrklyell 
24,000 Km'. 182 sayfaıında Alya 
Tilrklyesi 723,000 Km' 

te olduğu söylenmektedir. masını, bir kısmı, bu me tep • "'"' Karadenlzde Yine 

1. 4. Hl de kazanılan ikinci fhU

nil zaferi mlralııy İımı-etin kıymetini 
bir kere daha tebarUı ettirdi. Artık 

her Türk ve hattı\ esir lıtanbul1 çe· 

telcrle bı,lahUJ olan Milli Milcııdo • 

leyi mutlak bir t:nFcr1e netlcclendlr • 

mek için yepyeni bir ordu kurulma

sını ilk dUtUnen, böyle orduyu ku • 

ran, o oiilu ile Mlllt davaya ihanet 

etmiş çeteciler gibi düşman ordu -

Bu husu a dair ınUdlid unıuml faz lcrdekl tcft\t ve :ml\ukabenln, 
In izahat vermettıl tir Ycrı'Jen çı· ecnebi ve ekalliyet mekte1>le • 
karılncak b ka menıur olınaı.lığı bil- rinde mualtlmllk etmlı ldmse • 
dirilmektedir. Dcnlzbank !abrlkala- ler tıarafından yapılmuının Ma· 
rının ayrıca fen hcrtıcrl bulundugu 1 arif Şt\rımna attedllmcıılnl 111 • 
için Dcnizbanktald fen h ye ine de temtşlerdlr. Neticede Maarif 
lüzum gorUlm\ycce · ve lüzumu ka- Vcki\tetınln bu "mekteplerdeki 
dar miitch ıs ile fr>n ı foı ltıln lda- türkçe tedrhıatı, talehelcrln ka· 
re edilebil eğ'n'n rlc dlt ilııUlmU§ yit ve knbulil ve idare lşletl 
olduğu so~ 1 nm~ktedlr. hakkandn flmdiye kadar "rdl· 

_ ......... _o it elhlrler ve tatbik ettlll ka • 
BELEDiYEDE: rarlar dalreıılnde ba meııeleletl 

tetkik etmek tl~re Uç komls .. 
Sultanahmette yon seçilmeshıe karar verllmlı

tlr. 
Arkeo~oiik Park lnrmı da tarumar etnıete başlayan 

İsmet Beyin ıahsında parlak bir 111 - Yeni seh'r plünmcla Sult. nahfnct 
tikbalin ıefa~ını ıörnıekt-e tcreddUt camıs·nın arkasındaki sohnhlrın ar· 

etmiyordu. keolojlk p rk olarak landın edilmesi 
l\lilleti ikurtuıu, rttnllnc adını adını kararlaştırt1mı tır. Dıı St'bcpten do

Koml!lyönlardah birisi, bn 
mekteplerdeki idart ve muat -
tim i!!lerlni, ikincisi tedrisat lş

Jerlhl, ilçündistl de talebe kayit 

yakl::ıştıran badi elerln hepslnd~ bu layı bu saha dahilinde in Mta mlisa- MAARiFTE i 
dahi erkinıharbln ell \rl! Uılsi vardı. nde edilmemektedir. PlAııa nazaran 
Sakaryayı a ılmaı bir set haline ko· caminin nrkasından H'l> rrn denize 
yan oydu, bllyUk taar.ruıda Garp cep. doğru tren yolu mı kadar ac:vam e
hesi kwn ndanı ınfatlyle hlltiln M • den saha ~çinde, planin las.:tikındeh 
duların sevki, idaresi mcsuliyetini sonra da in aata ruh~ot verilmiyecck 

idareleri Aytdan 
Liseler 

Çamlıca kız orta mektebi ile Cüm-Ozerine alan yine oydu. tir. Planın tasdik tarihinden i1ibaren kt b" . b' 
Milletin bir gönül armağanı gilli 5 sene zarfında gerek bu s3hayt ve 1 huriyet kız orta me E! mm ırer 

ı gerekse tren yolunun alt tıu-afınd.ı müstakil lise haline kalbedil:iiği hak sundug·u rütbe hasabiyle artık smet ~ 
kalan sahnyı ist mu~ edip t<.ınzim c- kındaki karar dün nıaariı. müdlirlü

Paşa diye anılntl).ya başlayan yenil - decektir. Belediye sah 1 kısmını ga- ğüne tebliğ edilm ştir. Ayni kararla 
rnez askerin kılıcı bırakıp kaleme sa- zino ve plfıjlara tahsis edec~jdir. yeni liselerin kadroları bildirilmiştir. 
rıldığı günlerin de hahrası İstanbul- Sultanahmetteki Hafriyat Bu mekteplerin eski )tadro1an aynen 
lulann yüreğinde henüz tcrütazedir. lpka edilmiş, yalnıl bazı idarecilerin 

Bir kaç senerlcn':>cri y.lz ay1armda 
Garp cephcai kumandanlığından ita • f unvanları deği§tirilmtştir. 

Sultıınahmclte Arasta c;;okağınd~ ha • 
riciye VeUlctil\e geren ismet Paşa, k t · ı tan * Siirt maarif müdürii Ali Rıza, " riyat yapan Miste=· Ba s cnn .. s -
4 teşrinievvel 1922 den 11 teşriniev- buldaki vekili Perkins, belcdıyeye İstanbul maarü mi.idürlüğii emrinde 
"ele kadar sbren çetin bir nıilnakaıa mürtıcaat ederek B:ıkstc>r:n nafriyat olrnak üzere ilk tedrisat mtifettişliği
sonunda İtilaf devletleri murahhas - için istimliik ett'ği nr~alarm be e le- ne tayin edilmiştir. 
lanna Mudanya htUtnekenamesini rini vermiyc hazır outuğ1lllll ve bu * Maarif vekaleti ~ıısusı nısktep
dikte ettiritken lstanhul halkının yaz da ayni sahadn hnfriyat y~p:la- }erdeki muallimlerin meznuniyet iş
boynundaki esaret zincirinin de son cağından yeniden icap cd<!'l. ıstım- }ermin resmi mekteplerde çalışan mu 
halkalan çö:ılil~ğe başlıyorthı. 15kahn yapılmasını :stemiştır. allımlere tatbik edilen hilkilttıler da-

Lozanda sekiz ay imtidat eden si- 60. - 70 bin Ura ttı~~m is~m~ak bilinde ipkasını alakadar maı.ıril miı-
yasi bir meydan harbinl de k bed:li Baksterin \'ekih tnra m an esseselerine biİdirmiştir. 
ı azanan tedıye edllecckt t'. Eiluhurc nrı:a sa- 1 • i 
smet Paoıa Türkliiiirün her bakımdan h' l . . Ü tl 1 d b Yen·ı Resim Ga er11 

-s s ıp erının m racaR an Ju uun a u 
istiklalini temin eylemekte olan bir para kchdilerinc vcrik'r.ckHr. Bugiln Taksimdll !ibldenin kaqı-
munhedcnante ile vatana döndil, Sal- Yıeni hafriyniı için do:? istimlak be- sında dairni bir resim gnlerisi açıla-
tanııtın yıkılma~ı, Cümhurlyetin ku- delleri tediye cdilm~dikçe hafriyata caktır. Dnlıni olac'1k pu S!'rgide mem 
rulması, hilMetin la!vt ve yeni Tür

kiyenin tekevvünll hep Lozan zaferi

nin tabii netkeleri olup istanbul da 

lzmirde TUtUn Ekimi 

müsaade edilmiyeccktir. Jıeketin ressam ve heykeltraşlarının 

ve allelerlne yardımda bulun • 
mayı faye ittihaz ettnlŞ o • 
lan (Muatıımlen Yardım Cemi-

yetine) ekalllyet v. ecnebi mek 

'teplerdekl mttallhnterln de da· 
hU olmalattnı bJt temenni ma
hlyetlnde olarak beyan etmlttlr. 
'Bllnutı üıerlne Yardım Cemlye• 

tine alt talimatname ve nlz&m• 
nameler hıt~yenf ere tev:ır.I edile· 
rek toplantıya nihayet verilmiş
tir. 

Dnn UA'lcden evvel KHa ma
arif memurlan da )'İne avni 
makıatla MaarJf dnlrcsitıdc, Ma· 
arif l\fUdUrUnUn rlyıuıctlnde top 
lanarak Maarif Şiıraııına arze• 
dilecek meseleleri konuımuı • 
Jnrdır. 

PoLısTEı 
- i,___. ................ 

Sokak Ortasında 
Dövüş~üşler 

Fırtına Başladı 
DOn sııat l C3 dan sonra Karadeniz· 

de tiddetu karayel fırtrnatn başla • 
mıştır. Fıttma dcvnm etmektedir. 
öenlz ticaret mOdürlliğU alAkadarla
ra fırtınanın testrlQI'lndcn mahlmat 
ver1ln1esini bildirml tir. 

Serı•rl Bir Şamandıra 
18141 derece ıtmnl arzında \'O 

16,29 ıark tulUnde kopmuı olan zl· 
ynlı bir şamandıra görtUmilttUt. Şa• 
mandıra Karaden\z boğntına doğriı 
ilerlemekte olduğumlnn gtimllere teb 
Ugat yapılmı~tır. 

Yektllı - 747,000 Km 
P • Ayni kitap 21 aa1fa TIO.OOI 
Km' diye yazar. 

Yukarda yaıdıtım 1 misaldeki 
bariz farkların neden ileri ıeldl • 
tine bir tilrUl aklım ermedi, Yok• 
ıa bu rakamların hepsi mürettip 
hatasından mı doldu diye dnınnt
yorum. bunun bir memleket iti 
oluşu beni UZQyor beni tenvli ecU• 
nlz. 

C - Tilrklyenln mesahası remi! lsta
tlstlklere göre 762. 736 kilometre mu• 
rabbaıdır. Ayni rakamı Bay Faik Sab 
rinln Bugünkü Türldye eserinde de 
buluyorsunuz. Mektep hocataruıızuı 

LBğvolunan Gümrükler bu mesahayı 763,000 Km' olarak 161-
Gumruk ve İnhisarlar VckAletln· lemeler! öğrenmekte kolaylık ollun 

d gel n bir tebliğe gôre Gelibolu, içindir. Yücel mecmuasında ve diğer 
ı;:z ve eKarablga gı.imM.iklerlnin kal- kitaplarda gördilğUnüı rakamlar blr 
dırılma!ıından .sarttnaıar edllmiıtır. tertip hatası olmt\lıdıı:. fı Ba~asıuı.n 

v ld ı "mrükler unlardır: 1938 cep takviminde gosterllen 
.na lrl an .81:1 o 11 tilLlUU Cll\J 1te en, Ad , , , • 

1 Marmara, Knracab{~y, Lapseki, batıı.kliklar mesş)lıun ~1t701 ~ N.e 

Tavatlı, Edekoy, Çaldere MalkuJ - göller ~esah~s~ ~·~34 K~ ıöstetil • 
lar Midya idareleridir. Buralardan miştir kı bu ikıs~nı~ !~kunu yuka~ -
a~ıkta kalan memurların dlger mün• deki rfıkatnd~n ındırıhrse e:de. edı -

fstikHil caddesind~ do~aşa~ :ufan hallere tayini takarrür etmiştir. An- len mıkta~ !ıne 7~2.'736 Km dir ve 
ile İsmail arasında nlacaıt y:.ızunden cak evvelce imtihana taQi tutulan yukardakının aynıdır. 
kavga çıkmıştır. Her ikisi de bi.~i~.ir~ yiti'nt dört kişinin bu yüzden mün - * 
]erini hayli dövmekten baskn onun- hallere tayini gecikccektlt. S _ Ağaog"'lu Ahmetle Ah-
de bulundukları bir mftğn%anın da 

0 
• 

vitrin camtnt kırdıklarmdnn her ilci- A •k met Agayef ayni zatlar mı-
merı aya dır? sj de yakalanmışlardır. 

Vesaiti Nakliye Gönderilecek c - Üstat Ağaoğlu Ahmet Şimal 
Kazaları Türklerinden olduğu için, evvelce 

Tarihi Eserler Ahmet Agayef adını taşıyordu. Son
ra değiştirdi, Ağaoğlu Ahmet imza-

N evyork sergisinde Türk paviyo- sını kullanrnıya baıladı. 
nunda teşhir edilmek üzere Konya, 
Ankara ;Etnoğrafya müzeleriyle İs - * 
tanbul asarı atlka, Topknpı ve Ttirk- S - Yıllardanberl fff7e ee-
İslarn eserleri mUzelerınd~n ayrılan ve okuduğumuz M. Turhan 
yüzü mütecaviz kıymetli eser dün si- Tanıtı ba3ılmış eserleri vtır 
gorta ettirilerek ambalajlarr yapıl - mıdır? Kaç tanedir ve n.ere-
mış ve cumartesi .rılnii limammız - lerde bulunabilir? 
dan hareket edecek olan vap\lra nak C - M. Turhan Tanın kitap halln-
ledilmi~ttr. de basılan eserleri ~nlardır: Ali ma.-

Bu eserler ara~ında Türk doku • ceralar, Cehennemden selam, Gönül
macıhk, sadefcilik sanııtlarının en den gönüle, Cem Sultan, Kadın llVCl• 

güzelleri vardır. Eski kıymetli ku - sı, Timurlenk. Tarihte TUrkler için 
maşlar. Selçuk halılan, Konyadan ge söylenen s62ler, Akından akına, Vl• 
tlrilen tarihi nisan tası, Edlrneden yana dönüşü, Hürrem Sultan, Tarih! 
Selçuk camiinden ~etlrilen şamdan • rnüsahabeler, Cinci Hoca, Cengiz 
lar vari:iır. Eserler!~ beraber Ankara Han, Üç ay yatakta, Avrupa nottan. 
Etnoğrrıfya müzesi müdürü Osman Bu kitaplar her kitapçıda bulunabl
Ferit, Müzeler mudi.lrü Aziz Ogan. lir. 
müze katiplerinden Selim ve Bay 
Azlzln kızından müteşekil dört kişi
lik bir heyet de gidecektir. · 

3 Mart 1939 
CUMA 

3 üncü ay Gün: 31 Kasım: 116 
!\ rnhf l~fill 

Muharrem: 12 
Giln~: 6.3!;! Ölte: 
İkindi: 111,8!1 - Akşsm: 
Yatı•n: 19,33 - İmslk; 

Rumt ıaı;"ı 

Şubat 18 
12,26 
ıa.oı 

4,n:ı 

Yurtta Hava Vaziyeti 
Yeııilköy Meteoroloji ista~onundan a• 

lınan malümata göre, hava yurdun bütün 
böl&elerinde kapalı ve yer yer yağışlı 
geçmiş, rllzgA.rlar Şimall lslikametten or
ta kuvvette, Karadeniz ve Ege denlıtnde 
ku"IVeUtce eemiştır. 

Dün İitanbulda hava kapalı «e<:mlt 
rtizgftr Şimali Şarkiden saniyede ~ - 1 
metre hız.in esmiştir. Saat 14 te hava taz
yiki 758,3 milimetre idi. Sühunet Pn yfık-

İzmir 2 (A. A.) - Bugün Tür -
kiyede senenin ilk tütün . fideleri 
Burnuva ziraat mücadele ıstasyo -
nunca deneme tarlasında ekilmeğe 
l>aşlanmıftır. 

• tandan dönen Hariciye Vekilimiz Dolmabah(eye (ıkıyor. DOıı Yunanıs Sllkrü Saracoltlunun validesinin Ankarada yapılan cenaze merasimi. -'9ıl ve ·· k 3,0 santigrat olarak 
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e apa 
Yazan: Ômer Rıza DOCRU L 

Q n Birinci Pius'un ölümü Uzer,ne 
inlıiltıl eden papalık muka· 

nuna yeni bir papa seçmek üzere a
Yın birinde başlıyan an'ane\'t ıı;ec;im 
nıunmclesi, umulmıyarak dercc.-cde 
kı a bir müddet kinde tekemmül 
etmiş \'e mütc\•effa. papanın hn-;n:ı
nrı Kardinal Pacctli On İkinci Pius 
namiyle onun yerine geçmistir. Se
çime iştirak eden G2 kardinalin 27 ~i 
Yabancı ve 35 i İtalyan olduğn lc:in 
Yeni papanın da bir İtalyan olma<;t 
bekleniyordu. Papalık makamına 
sccilınck icin siiliis::mı ckscriveti ka-. . 
Zllnınak kafi olduğundan yarıdan 
fazlası İtalyan olan kardin1tl1crin 
bunu temin etmeleri herhalde giiç 
bir i~ olmasa gerektir. 

n·kknte değer bir nokta, kardinal 
Pacclli 'nin papanın başna7.trı olduğu 
halde bu makama getirilmiş olma
sıdtt. Çünkü a~ağı yukarı hlr nsır
dnnheri devam eden tcami.ile ı::öre 
bu hıakamda bulunanlar, papalığa 
nnnızct gösterilmezdi. Fakat bilhns-
58 Yabancı kardinalJerden çoğ,tnon, 
kardinal Pacelli've taraftar olmala· 
l'Jnın hu neticeyi. vermiş oldt,ığn ve 
bu teamül haricinde hareket cdil
nıesine sebehiyet verdiği an1a~ılı
Yor. Bundan da yabancı kardinalle· 
rln son sedmde .mühim hir rol ıra 
ettiklerj ciize çarpmaktadır. 

Yabancı bir papanın sedlmesi l~ 
hinde ileri !;itrlilen delillerin en mH
hirnmi, totaliter devletler dahilinde 
katoliklerin tazylka uıtramalan mu
kabilinde İngiltere, Franc;a, Ameri
ka, Ariajntin ve daha hac;ka kiidik 
demokra ilerde vkdan hfirriyPfİnin 
Cördiiğii savgıdrr. Bu ~.-iizden Vutl· 
!an "11'hafili. yeni papanın kuv,·etli 

lr dcmokrash·e mcn!!up ve hu ım
tette diktatö,.liikle mfü·a"::.!" lm~u
sıınıia kuvvetli hlr mii7.ahercttcn is
tifade etmesi lehinde göriinü\"ordn. 
Fakat dii!er taraftan yabancı hir ra
Jlan'n sccilmesi yiiziinden Vnfikan 
ne f talv~ hiikl'ımeti arasındaki mü
rıas betlerin hiishiitün hozulmac;tn
<&.,,. nH t"1ö1na uğmmn'lm<1Af\ 
korku1ı'"(\r \'C onun için lh•h·at1ı 
hlr hattı h:nckctin takin edilınesl 
dnlıa rntt\'af•k ıröriilih·ordu. 

l<:ardinal Pacellinin papal•k mn· 
karnına secilmesi. hu iki rereyanı 
da tafınfn. ederek mrıl•fvetfodi'I'. 
Çiirıkii Kardinal Pacc11l, fta1~·nn ol
llıııkla heraher ''ahnncı m<"mlt'kf't-1 • 
erc1en gclt'n knrdirınlJer taraftn:fon 

se\"ilen. onfann mfü·aheretinl haiz 
olnn \'c kntollk kili t"stntn en kuv
Vctli s!vasic;i olarak şöhret ka~anan 
hlr sahsiyettir. 

Bu~iin papalık mnkııml'IH'I hsılfü 
sayılan ve btt makamdan ruhırni lr-
5nt heklh•enlerln !'\avt'lt 355 milvon t . . 
ahnıin olunmaktadn". Runlarılnn nr. 

kadarrmn panaltğn ve panalrr,n ki· 
lise teskilatına e<:ki!"I r;ihi hai?h ol
dulhınu ke-;tirmek, kimc;enfn elinde 
dcğildir. F'nkat muhakkak olan nok
ta, Pnpalğ1n heniiz diinyaı'8ki en 
tılifuzln miit-<:!'\eselcr arns1ncla oldu
.ğtıdur. Totaliter de,·letlcrfn hu nH· 
fuz ile miicarlele halinde o1mıılart 
~e demokl'"asilcrin bu 11iifuzn scT· 

st hrrakma1arı, herhalde. talün 
garip hir <'ilvt'<:i snvılrr. 

l>analnrın birincisi Snn Pctro sa· 
~ıldığı irin On İkinci Plus Snn Pct
~00tın 2Gl inci halefidir ve bu sıfa•. 
a tetvi..:: edilecektir. 

'Yeni Papa, 1929 danheri sel,.fivl~ 
teşriki n>~sai ettiği iı:in, katollkl~in 
hl1ıriin kar ıla tıb biitUn meselelere 
kok '"nk1ncfan ,·akıf, tc<'riihcli, hil~ill 
~c diravetli bir şahsiyettir. Onun 
crı;eyden fnzla Avrupada din \•e 

ıicdan hiirriyeti tein cnk gen1s fa
llllvetı<'rde bulunacağı tahmin olun· 
ltı:ıktadrr 
~=·=============-==== 

Ştuşvlig Nihayet 

er es+ Bırakllıyor 
. l3erlin, 2 ( A.A.) -- Hnvas muhabi
~nc iyi haber alan Viyanalı maha
ıllcrden bildirildiğin~ göre, bu pa

Znrtesi gu""nü Su,-;nin nleyh!nde her 
ı·· - :J" ,-, 

Urlü takihattan \"azıreçi1mesine ka-r . ~ 
ar verılmişt.ir Sabık Avusturya şan 
~Öliycsı Viyanada halC'n mahpuıı bu
Unduğu Metropol otcı:nı bir kaç haf

taya kadar terkcd"'ccği anlaşılmıştır. 
27 şubatta nberi Şuşnigin refikan

:rı? her gün Metropol otP1inde Şıışni
gı bir saat ziyaret etmesıne müsaa
de cdilmiştL 

Japonlarm 
Vaziyeti 
Fenalastı 

' -0--

Çin Orduları Uerliyor 

ve irçok Şehirler 

Ahyorlar 
Şungking, 2 (A. A.) - Milli Çin 

hükt'.'ımetince söz söylemeğe saliıhi -
yettar bir zat, son günlerin askeri 
vaziyetini şu suretle hulasa etmiştir: 

1 - Çinliler, Kantonun cenubun
da, İnci nehri deltnsında Paon ve Na
mutu şehirlerini geri almıştır. 

2 - Hainan muharebelerinin baş
langıcındanberi Japonlar üç bin ölü 
vermiştir. 

3 - Şimali Çinde, bilhassa Hosun 
Dauluna Çin kıtalan terakkiler kay
deylemiştir. 

4 - Japonlar, Şansinin cenubun
da ŞutangtiQ civanndaki dağlık ara· 
ziyi tahliye etmektedir. 

5 - Hopei eyaletinde Çinliler, 
Paotnigni şarkında Jenciu, Psiung -
şieni, Kasyangı zaptetmiştir. 

6 - Merkezi Çinde, Çinliler, 
Yangtsenin cenup sahilinde Yuhanın 
otuz kilometre cenubunda Şinkov ile 
Yangtsenin şimal sahilinde Vuhanın 
yirmi kilometre cenubunda Huarg -
linciyi geri almıştır. Bu iki şehrin ge
ri alınması Vohuan ile Yoşov arasın
da Japon filosunun harekatına mani 
olmustur. 

Harbin müthiş masralı ! 
Tokyo 2 (A. A.l - :;iimbun gaze

tesi, Çin harbi için hükumetin istedi
ği munzam tahsisatı mevzuu bahse • 
derek, şimdiye kadar Çin ihtilafının 
Japonyaya 11 milyar 990 milyon ye
ne mal olduğunu, yani nüfus başına 

120 yen isabet ettiğini yazıyor ve bu
güne kadar olan masrafların bütün 
Çin - Japon harbi masraf1arının ye
di misline baliğ olduğunu kaydedi -
yor. 

Tokyo, 2 (A. A.) - Osaka civarm 
daki mühim.mat deposu infılakı hak· 
kında en son alınan resmi maluma
ta göre, on kişi ölmiiş 12 kişi ağır su
rette yaralanmıştır. 500 kadar da ha 
fif yaralı vardır. 48 kisi henüz bu . 
lunamamıştır. Harap olan evlerin a
dedi de 900 kadardır. 

• 

ADmqJrdar da 
Libyaya Asker 
Gönderiyor 

TAN 

SaracoğluGeldi ve 
Birliğinin Kuvetle 

a an 
• • 

aı 1 
.o ' 

uvetleneceğ·in·i d. 
• 1 Ta~tdir Her Tarafta Türkiyenin E • 

1 
Hariciye Vekilim'zi dost ve müttefik: Yunanis

tandan getiren "Savarona" yatı, dün saat 17 de 
Dolmabahçe sarayı önünde demirlemiştir. 

ve Türk milletinin sulhc ve mcdenıyete hizmetleri 
takdir edil"yor. 

Bay Şükrü Saracoğlu, refikaları ve maiyetinde
ki zevatı karşılamak üzere Seryaver Celal, Kor
general Hal.s Bıyıktay bir motörle yata geçmişler
dir. 

"Balkanların tek bir aile teşkıı ettiği fikri Bük· 
reş içtimamdan sonra daha ıleri gitmiş bulunmak
tadır. Ve kanaatime göre Balkan Birliğ. fikrı gün 
geçtikçe daha kati bir iht yaç ve bir zaruret ola
rak kendisini tanıtacaktır. 

Hariciye Vekilimiz saat 17,10 da kendilerini al
mağa gelen motörle Dolmabahçe rıhtımına çıkarak 
Reisicümhur ismet Inönü'ne mülaki olmuşlardır. 

"Türk yeyi temsil eden ben ve arkadaşlarım 

geçtiğimiz her yerde buyük bir samimiyetle karşı
landık. Bilhassa Yunan halkı ve devlet adamları 
tarafından bize karşı gösterilen sıcak tezahuratı 

tebarüz ettirmeği borç b lirım." 
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, dün kend ~ıle 

görüşen bir muharririm.ize şu beyanatta bulun
muştur: * 0

Atina, 2 <A.A.) - At•na ajansı bildiriyor: "Komşumuzun ve müttefiklerimlzin devlet a-
damlarile tanışmak ve onlar ile memleketlerimizi 

alfıkalanclıran mevzular üzerinde konuşmak ~rsa
tını bana vermiş olan bu seyahatimden memleke

tim hesabına memnun olarak dönüyorum. 

Türkiye Hariciye Vekilı B. Saracoğlunun vali
desinin vefatı hakkındaki haberi veren gazeteler 
sam"mi üıziyetlerin , ilave etmekte ve bütün Yu· 
nan efkarı umumiyesinin Vekilin ve ailesinin ke
derine iştirak etmekte olduğunu kaydeylemekte
dırler. "Türk·ye Cümhuriyeti her yerde itibar görüyor 

Yeni Papa 
Seçi!di 

l' eni Papa Paçelli 

Fraııko, ltalyadan 
Askerlerini Geri 
Çekmt:sini istedi 

ltalyan Generali Bu Kararı T ebelluğ İ~in Romaya 

Gitti, Fransa Burgosa Sefir Gönderiyor 
Paris, 2 (Hususi) - 811;.ıün gaze-

tderi ve umum mahı.ıfilı meşgul e
den en mühim mes2!e Fran'\u Harici-

1 
ye Nazırı M. Bonnet'nın nıeclisteki 
harıciye encümenine vuku oulan be
yanatıdır. Haocr verılct.ğıne göre M. 
Bonnet. eneümene, GeııenıJ Franko
nun Sinyor Mussolinidc:n ıspanya.ıa
ki İtalyan askerlerinin geı ? alınma
~ını istediğim, bunu rspanyadaki İ· 

talyan kuvvetlerı t>nşkumnndanı ge
neral Gambaraya dn ·mlat<1rak Bar
selonanın z&ptını b r veda hareketi 
saydığını ve gen~ral Camhara da bir 
tayyare iJe İtalyay.:ı giderek keyfiye· 
ti Sinyor Mussliniye bildirdiğini ha
ver vcrmiştır. ltalyımlnr harbın so
nuna kadar İspanyat.la :almak iste
d Jel eri halde general Frankc M. Be

• 

Roma, 2 (Hususi) - Yeni papa se- rard'a buna mi.ısaıı".ie etmiyeceğ .ne 
çildi. Seçilen zat, sabık pap;ının baş 

4 
dair teminat vermi:jt.ir. 

Paris, 2 (A.A.) - T..~byoya fta'yan nazırı Kard nal Pacellidir. Yeni pa- * 
kuvvet.erinin gönrlerilınC'sı hakı~ında pa, selefi gibi Piu.> ~smini aldığı için Cümhuriyetçi İspany:ıda pnrla-
Figaro gazetes: şoyl~ ynLıyor: On İkinci Pius diy'? anılacaktır. mento reisi Barriyo cıimhı•rre !M iğıne 

"İtalyan kuvvetlerıle berab"r Lib- On İkinci Pius. GJ yaşınrfadır ve namzet gösterilmiştir. İntihap bir ay 
yayn Alman kıtaatııuıı da gııme!,te asil bir İtalyan ailesine m~nı:uptur. zarfında yapılacaktır. 
olduğuna dair Loncir& ve Par!se en- Bir çok diplomat•k vazifelerde bulu· Negrin hükumeti. dün de gizli bir 
di~e verici bir takım hnberler gel- nan yeni papa. en nihayet papanın içtima y:ıpmıştır. Negı-ınin yakında 
•nektedir. A!,n~ za:mında .. Libya~a başnazırlığını yapmakla p:tpddan son bır beyanname neşrt~tme.:i beklen
Almanl~r m~hımr:ıu. ve .. nıustemlc.<e ra en yüksek mak:ım;ı yükselmişti mektedir. Frankist ~ayyareler. Va-
~sk.erlerı elb sel<';ı ıle .goNl:r.ıyo~lar. Kendisi Vatikanın erı •yi siyasisi ola- l~~iya, Kartecena ve rfandi şeh:rle- Fransanın Burgos Sefiri 
Dığer taraftan --~arcşal Corıngın İ· ı rak tanınmış bir şahs:yettır. rını bombardıman etmişlerdir. Af areşal Petain 

talyaya yapacagı seyu.hnt "5nasında y · · t•h b ··ı akı * nun Lehic;tan ricalile temas ederek . d · d ~· h b 1 . ı enı papa, ııı ı a ı mu e p , 
L~.byaya • a g.ı ec:bı . a er crı teey-

1 halkı takdis etmiştir. Mareşal Pe~.ain. Frnnsanın Frsnkist ı' gerı dönmesi. münascbetıle bıı temas · 
y-Jt ctmektedır. B J c .1.hct ne .Al~'ln· İspanyaya gondere-:cği ilk büyük el- lıırın net celerindcn bahsedı.!n Fran 
yanın bu meseleye gostcrdısı alaka- --0-- çisi olacaktır. siz gazetelerı çok nikbiııdirler. Jour, 

yı isbat eder.,,. _ Lôızkiycda Alevi İspanya hükıimeti Mareşa- temaslar bitti ve Lehistan Fransa-
Jour gaze'e:sı de ~oyle yazıyor: Jin tayinini tasvip etmiştir. Mareşa- nın müttefiki olarak kııl !ı, dıyor. 
"Bu münasebet~~ ' 11g'! z ·- İt~lyan Eir Vali lin ancak kısa bir zaman içiıı bu me- Petit Journal de nynı mütaleayı 

tem ı:ısln~ını te?ar~z ettır~ı"~. lazıı:ı: muriyeti ifa edecL•ğl anhışılmakta- ileri surerek "Bedin - R,,ma mihve 
dır. İngılte:~mın_ ·~oma huy:ıtt elçısı j _Ber:ıt, 2 (A. ~-) - ~rans.ız ali .. k?- dır. Fransa erkanı harbiye reisliğini. ri cazibesini kaybetti mi·:.. sualini 
Lord Perth ın _Lı~y::ı.ya. yenı~~n İtal- mıserı B. Puax ıle ye.nı Surıye huku- ve Fransa ordusu l>aşkumand:mlığını soruyor Diğer gazeteler de aynı fi. 
yan kuvvetJerı g<.>~d.crı!mesın ' İn· m~ti arasında Alevı topraklarının yapan Mareşal Petain hnlıha:rırda 83 kırdedir. 
~ilterede tevlit ett ğı havret ve tees- musalemetleştirilmesi hakkında ya • yaşındadır. General Franko 1926 da 
sürlcri bir kere drıh& ve bu sele~ ~a- pılan görüşmeler neticcsinre. LA.zki - Mareşalin erkanıharp akademisinde 
ha şiddetli bir lisanla ftalyıı Hıırıcıye yeye ilk defa olarak bir Alevi vali ta talebesi idi. Daha sonrSl ikisi de Fas
Nezaretine bildirmesi bcklenebil:r ~ yin edilmiştir. Bu valinin ismi Mü - ta teşriki mesai ~tmi~lerdi. Bir riva-

nir Abbastır. Evvelki vali, Mardam yete göre Mareşalin scfirli~i ancak 
Chamberlain Sovyet bey kabinesinin sukutundan biraz ev üç ay kadar devam edecektir. 

vel muhtariyetcilerin muhalefeti se- * 
Sefaretinde 

Londra, 2 (A. A.) - Rusyada 
Sovyet rejiminin tee.c:süsündenberi 
ilk defa olarak dün akşam bir mu -
hafazaknr başvekil Sovyetler Bir -
liği büyük elçiliğinin bir resepsiyo · 
nunda hazır bulunmuştur. Gripten 
muztarip olan Lord Halifax B. Cham
berlaine ref aket edememiştir. 

bebiyle istifa etmiştL Diğer taraftan haber verildiğine 
----o- göre. M. Bonnet. f'rnnı;nnın f talva- i· 

Bulgar Kralı Döndü le 1935 de yapılan muahede daıresin
de enlaşmıya taraftar olduğunu bi1-

Sofya, 2 (A. A.) - Kral Boris dirmişt r. Bonnet Fransa ile Al-
Belgrattan Sofyaya muvasalat etmiş 
ve istasyonda Prens Kiril ile Başve
kil. nazırlar, Yuı;ıoslavya orta elçisi, 
İtalya maslahat~zan ve sivil ve as
keri erkan tarafından karşılanmıştır. 

manya arasındaki müzal<erelerin de 
yakında müsbct netice vereceğini an 
latmıştır, 

* Parfs, 2 (Hususi) - Kont Ci~ 

iplik ve Kaput Bezi 

Narhı Kafdırlldı 
Ankara, 2 (A.A.> - - Tutısat Veka

letinden bil.dirilmiştir: 

Endüstriyel mamulatın nıaliyet ve 
satış fiyatlarının knntrol ve tesbiti 
hakkındaki 3003 sayılı kanunun ve
kaletımizc verdiği salfthıyPte tstina. 
den tcsbit edilmiş olan ve 22.J 1.937 
tarfhindenberı mcnvette bJlunan ıP
Hk narhları ile 5 8.9:!~ • nri hınden iti-
haren mevkii meriyetı'! giren kaput 
bezi narhları 3 mart 'l39 tarihinden 
itibaren kaldırılıru!itır. 

Her Yiğitin 
Bir Yoğurt 
Yiyişi Var 

Yazan: B. FELEK 

G erçl "Her yiğitin bir yoğurt 

yiyişi var,. derler anıma 

diinyada yenen şeyler yalnız yoğurt
tan ibaret olmadığı için hu tarz ıJe-

ğiş;kliği mua~cret adabında bir kR

İde tcşkiJ etmez. Bundan ötürü ol
malı ki; yemek iizerine söylr.nmiş 

olan bu darbımesel umumi hayatı
mızdaki ~alışma ve muvaffak olm11 
slstemlerlmb:in birlbirine benu~me
diğinl ifadeye çalışan bir söz haline 

gelmiştir. 

İnsan yaşamak için mi yer, ye
mek için mi yaşar henfiz belli ol
mamakla beraber insanlar için, ye
menin başlı başına bir ehemmiyet 
olduğunda şüphe yoktur. 

Hatta bir iş beceremiyene: 
- Yüzüne gözüne bulaştırdı. de

meleri iyi yemek yemiyenlerin va
ziyetine benzetmelerinden ileri gl'

Ur. 
Yemek yemenin de tylsi kötnsü 

olur mu? Ben kimseye muaşeret a
dabı öğretmek iddiasmda olmadığım 
gibi böyle fodulluklara da bir hay· 
il kızarım. Lakin giizel yemek )i
yen birinin insana verdiği ze\•k Y~· 
nında bir fena yiyeni görmekten 
doğan lstrrap o kadar sivridir •d: in-
anın mutlaka bir yerine batar. l~i

mizde hiç biribimiz de böyle bir Istı
raba sebep olmayı, sırasına göre 
gülünç \•azlyete düşmeyi istemez, 
biitiin bu -yavelerden- sonra size 
kısaca herşeyin bir giizel vap•lışı 

olduğunu sö~·lersem bana ltlraL et. 
me~inlz ~·a! Yemek te böyledir. 

Bir kaç kişi bir sofrada hnhındnk. 
Gerçi alelüde bir yer idi. Lfikin hu 
demek del:rildir ki orada hiç bir in
celiğe, muamele ve tavır güzell~
ne lüzum göriilmez. 

Ben herkes için, hcpimtz lçin böy
le bir tavır ve mlşvıar miikcmmelli
ği aramam; bu derece mü knlpe
sent değilim. Ammn şimdi nnlata· 
cağım sahneyi iyi tarif edebilirsem 
siz de bana hak verirsiniz. 

işte bu sofradayız. 
Bir çorba geldi. Zavallı <:cnba. 

Lodosta Marmara denizine :Hindu. 
Sebep? Sıcak imiş. Bir taraftan ·a
kır şakır karışıyor. ve bu kufi de
ğilmiş gibi kaşık ağzına gittikçe dü
diik oluyor. Ben diinyada çot'ha iç
mek için hu kadar nefes tüketilui
ğinl görmedim. 

Suluca olan çorbayı top1amak 
için tabağfn kazındığını ilk defR o
rada gördlim. 

Arkadan bir rosto geldi. Vnnrnda 
da bir iki patates gnrnitiirliik ed)
yor. Bizim ahbap aldı eline hıçal.'lı 

amma kah:zasından tutulmu' Mr 
pala gibi. Çatal da ona göre. Rıısla

dı etleri ufnlamıya! Kesti, doğraclı, 

kesti, doğradı. Ve etinden bıçağı at· 
tıktan \'C hu suretle dol?rnnmnk teh· 
likeslndcn bizi kurtardıktan c:rmra 
ratah bir kazma gihi ka\ radı 1·e sol 
eline aldığı biçare ekmek dilimini 
"hart!., diye ısırdıktan sonra k<" ... il
mlş rosto parçalnrmdan, bir. bir da
ha, bir daha yani iiç tane de ardı 
ardına yuvarladı. Bu kadar izdiha::n 
içinde bir tramvay yolcu una dö
nen dili. lfayt vazife edememekten 
miitenllit be~eriksidikJe hİz\? bir 
takım lakırdılar etmlye çah'jıy'1r 

fnkat kulağımıza ı?elen hu c;eslerdcn 
mana çıkaramadığından do1a:n mü
teessir gÖTÜnen çehrelerimiz tiik
rük. et suyu, salça ve pntntes ennP· 
sinden miirekkep bir hafif yağmur-
1a jnlelcnlyordu. 

Ağzımı .. nmek hahant'sly1c mut
tasıl temb:lediğim nasivem hu et 
yemeği bitinciye kadar lekelendi 
durdu. 

Arkadan gelen fasulye pilnklsi 
o;imdiye kadar suçu en ~ii~ ıaman-

1arımrzda hlze nimetlik etmrkten 
ibaret olan ak ~·iizlü bu <ııehzenln de 
şişe geçirilir ~ibi çatala c:aphnm11· 
ınna ve ze~·tln:rnl!'h <talça kinde l!llST') 

abdesti aldmldıktnn c:onra hel'um:ı 
tıkılan ve iki çifrnemcden sonr~ mi· 
deye yuvarlanan ezilmemiş Pknıek 

par~alarınrn arkasından a\•urda sıhl· 
maıı;ına c:ebep oldu. Sarmıc:ak hımı

da. sofra mlsnffrfmlzln vukardnn lıfr 
(Latferı sayfayı çevı!'iniz) 
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Eroin Yüzünden Sefil 
Ol~n Üç.Delikanlı 

Eroin Almak için Çaldıkları Eşyayı 

Satmak isterken Tutuldular 
Asliye birinci ceza mahkemesin - Reis polisteki üadeslni okuttu orada: 

de dün Tahtakalede bir evden palto - Biz üç arkadaş Tahtakaleye 
ve ayakkabı çaldıkları iddiasıyle tev gittik. Ben Arifle bareber bir köşede 
kif edilen Arif, Galip ve Hamdi is - bekledim. Galip bir eve girdi. Ora -J 
minde üç delikanlının duruşmalarına dan bir palto ile ayakkabı çaldı. Pal-1 
başlandı. Üçünün de kıyafetleri pej· toyu bana verdL Ben Valide hanına j 
mürdeydi. gittim. Paltoyu satacaktım. 2,5 lira 

Henüz on dokuz yaşını bitirme - verdiler. Vermedim. Sonra Galiple 
yen ve çok yakışıklı bir delikanlı o- kavga ettik ben onu sokakta bırak -
lan Arifin giyim tarzı pek perişan - tım. Ayrıldım. Sonra ne yaptığını bil 
dı. Ayakları çıplaktı. Sırtında rengi miyorum. diyordu. 
simsiyah olmuş kısa kollu ince bir Reis, iki ifade erasındaki tezadı 
fanile vardı.Kollarına iki eski kolçak sordugu zaman da şöyle cevap ver· 
geçirmişti. Sık sık kaşınıyordu. di:: 

Dinleyiciler arasında bulunan bir - Poliste dövd!ıler de ondan .. ı. 
zat yanındaki arkadaşına anlatıyor •

1 
tiraf ettim. 

du: Galip te her şeyi inkar etti. Sıra 
- Bak şu zavallı eroin kurbanı - Arife gelmişti. Reis hüviyetini sor • 

na .. Bu İstanbulun en iyi lisesine da. du. Okuyup yazar mıstn, deyince A
vam eden temiz ve güzel bir çocuk- rif düşündü ve sonra cevap verdi: 
tu. Onuncu sınıfa kadar iyi notlarla - Biraz ... 
terfi etti. Fakat sonradan eroin müp- Galatasaray lisesine devam etti _. 
telası oldu. ğini gizlemek istiyordu. Kendisini 

Beyaz zehir yüzünden mektebini şöyle müdafaa etti: 
bıraktı. Dir aralık hammallık yaptı - Küçük yaşımda eroine alıştım. 
ve nihayet hırsızlık yüzünden tevkif- Ben yalnız Hamdiyi tanırım. Be.ra • 
hanelere düştü. Düştİ'leden evvel de ber kahvede eroin çekerdik. Galibi 
ailesi tarafından kovulmuştu. hiç tanımam. Galip Hamdiyi tanıma-

Reis sorgularına başladL Evvela dığını söyledi. Halbuki onlar bir hır
dinlenen Hamdi kendisini şöyle mü- sızlık suçu ile dördüncü ceza mahke
da!aa etti: mesine verilmişler ve ikisi de ayni 

- Ben hftdise günü yanımda A - suçtan mahkum olmuşlar .. Bana söy
rü olduğu halde Çarşambadan Bala • Iediler. Poliste beni dövdükleri için 
ta doğru iniyordum. Beraber Balata orada cürmü itiraf etmiştim. Ben e -
gidecek ve Ahmetten eroin alacak _ roinmanım. Fakat hırsızlık yapmam. 
tık. Yolda Galibe rastladık. Onun e- Hammallıkla eroin pa~ası çıkarıyor -
!inde bir palto ile bir çüt iskarpin dum. 
gördük. Nereden çaldığını bilmiyo- Bundan sonra şahitler dinlendi. 
rum. Esasen kendisini eskiden tanı - Müddeiumuminin iddiasını söyleme· 

TAN 

GRETA GARBO 
18 EylUI 1906 da laveçte Stokholm'de doğ· 

du. Aad iami Greta Louv~on Gustafsaon'dur. 
Sarı aaçlı ve mavi gözlüdür. 

FiLMLERi 
Esrarengiz Ledi, Anna Chiristie, Romance, Grnnc 

Hotel, Mata Hari, Kraliçe Chr.stina, Anna Karenir 
ve Marie Walewska. 

Şakir Beşenln Mektubu 

CLAUDE · RAlNS 

10 Teşrinisani 1889 da Londrada doğmut 

tur. Siyah saçlı ve kestane gözlüdür. 

FiLMLERi 
Görünmeyen adam, Edwin Drood'un esran, An

thony Adverse, Robin Hood'un maceraları. 

ÖLÜM 
mazdım. si için muhakeme talik edildl 

Sabahatin 

Fenerbahçe 8por KIUbD llyelerind'!'n 
Şakir Bete lmzaelyle aldığımız bir mek· 
tupta 4enll1yor ki: 

Arkadaşının Gözünü 
Çıkarmıı 

Dün ağır ceza mahkeme'iinde Ga
latada bır kıraathancnın önünde va
gon anahtal'ile Y:orgtn\n gdzQnO çı-

Bulgar hastanesi doktorlarından 
Doktor Nikolof bir iki günıük rahat-

K atiii Cinayeti 
Anlatıyor 

Baba Katili 
Zekinin Dünkü 
Muhakemesi 

cSayın pzetent:dn ıs-.s--.eao ~il 

ve 1271 sayılı nüshasının 6 ıncı r.ayfa
sının 3 üncn, Spor, sütununda şahsıma 
atfen yazılan havadisin bir noktası hak
kında tavzilıl keyfiyet mecburiyeU h3sıl 

olmuştur. 

kardığı iddia olunan garrlofren Hik
metin muhakerneı;ın~ cl~vafll edildı. 

Hikmet dün hazırladığı müdafMsını 
mahkemeye verdi, reis okudJ. Hadi
seyi tamamen inkar e'liyorda. Mu
hakeme karar için t:ılik edildl. 

sur.laktan 80nra evvelki U,.wp --~ 
on birde hastalarının ilaı.Jannı ve· 
rirken ansızın vefat etmiştir. 

Doktor Nikolof Uhrilidis Tür-

kiyedc tahsilini yapmış, ve 25 sene 
Bulgar hastanesinde vazife görmüş
tür. 

3 - 3 - 939 

ANKARA RADYLJS 
Türkiye Radyodifüzyon Po~ 

Türkiye Radyoıııu Ankara lta 
Dal&"a Uzunluğu 

1639 m 183 Kes. 
T A. Q. 19.74 m. 1519!i Kes 
T. A. P 81.70 m 9456 Kr~ 

Cuma, 3. 3 •. 1939 

12,30 Prtlı?ram, 12,35 Türk mı 

Pi., 13 Memleket saat ayan, aj 
meteoroloji haberleri, 13.10 14 
(Küç(ik Orkestra - Şef: N'eclp 
1 - Carlys (Dul~lneye Serenad 
Ferrı:ırls <Nı:ıhlra (İntermezzo), 4 
ce (Nottumo), 5 - Rahmanlnow 
nad), 8 - Amold Me!ı;ter <Bohe 
sodlsl, 7 - J l " t (İkinci Macar r 

18,30 Progı • ı , 18.35 Müzik 
ve Lieder - Pl.), 19 Konuşma (Ç 
slrgeme Kurumu) 19,15 Türk mü.( 
sıl hryetl - Acem a$1ran), 20 Al:ı 
teorolo.11 haberleri, ziraat oorsası 

20,15 Tiırk müziği: Çalanlar: Veci 
flk Fersan, Cevdet Caılla, Fııhire 
Okuyanlar: H:'ılük Recai, Safiye 
1 - Gambos Usşak peşrevi, 2 -
rll Unak şarkı (Meyhııne mi bu 
tarabhaneyl cem mi), 3 - Haldu 
nAk (Söyle ey cananı ruhum) 4 
settin Ziya Mahur şarkı (Çıktı b' 
yadı), S - Fahire Fersan (Kemen 
simi), 8 - Hacı Arif Rast şarkı 
sın dldeden), 7 - Refik Fersan 
semaisi, 8 - Rakım Utşak şarlo 
hiç yakışmıyor), 9 - U~şak şarkı 

ne gözlere gönill bağladım.) 10 
Ahmet Saba şarkı (Gillzan har 
me), 21 Memleket saat ayan, 21 
ma (Haftalık spor servisi), 21,15 
tahvllAt, kambiyo - nukut borsası 
21,30 Konuşma (Konşerin takdimi 
lll Bedi), 21,45 MQzlk (Riyaseti 
Fll!rmonlk Orkestrası) Şef: Hasan 
Alnar, l - K. M. Von Weber: (u 
uvertürü), 2 - W. A. Mozart 
konçertosu, La majjör, a) Alleır 
to, b) Adagio, e) Tempo dl Menue 
Ust: Enver Kapelman, 3 - L. Va 
hoven: 5 inci ıenfonl, do minör, o 
Allell'O Con brio, b) Andante Co 
c) Allegro (Sehen:o) - Alle~ro 
Müzik (Romans, halk şarkılan 

Pl.), 23 Müzik (Cazband - Pl.> 
24 Son ajans haberleri ve yar 
ram. 

• 
~AF1F KONSERLER: 

'1 BUkreş: Sabah konııerl. 12 
PlAk konseri. 13,10 Krlstea or 
(14,30 Devamı). 18 BUkreş: Korp 
(14,40 Kilise konseri). 18,10 Peşt 
orkestra~ . 

su. 18,30 Moskova: Bir konser ve. 
ra temslllnin nakli. 18,30 Br 
19,U Bllkreı: Stadyo orkestras 
(20,05: Devamı). 19,20 Peşte: Pl:1 
Prag: Kilçük karısık program. 20. 
no: Stüdyo salon orkestrası. 21,05 
lava. Yeremlas'ın eserlerinden. 
Prag: Stüdyo orkestt"ası. 22, ıo Pr 

Miiddeiurnumilik evvelkl gt1ıı Be
yoğlunda Kapan sokağında 20 numa
ralı evde oturan Sabahati tabanca i· 
le öldüren Orhaniyeli Rahminin tah
kikatı ile meşgul olmuştur. 

Dün •llr ceza mahkemellinde ge
çen sene Kuruçefmede babasını ve 
kardeıınl öldüren Zekinin muhake
mesine devam edlldl Zeki deli ol· 
duğunu iddia ettiği için Tıbbıadll 
mı.iessesesinde muayene eıtırilmiş 

ve kendisinde cezai ehliyeti kaldıra
cak bir hastalık bulunmadığı anlaşıl
~tır. Dün kendisıni müdafaa eder
ken, babasını ve kardeşini şjmdi ha· 
yatta olan ağabeyislni öldürdüğünü, 
ve esasen babasının noterde bir va
siyetnamesi bulunduğunu ve bu kar
deş ni mirastan mahrum eLmek iste
diglni söyledi. Zeki nyni zamanda 
mahkeme azasından birisini de red
dediyordu. Mahkem~. bu aza başka 
yere na.kledil<llği için rllddi hakim 
talebinin reddine \•e Hıısanır. vasi
yetnamesinin bir s•ırctinın getiril -
mes·ne karar verdi ve mnhakemeyi 
13 nisana talik ettl. 

O gün bl51ge merkezinde ga:z~tenlz 
spor muharriri Bay Kemal ile hasbihal 
ederken diğer ifadem meyanında r Anka
rada bulunan murahhaııımız vasıtasiyle 
yaptıtımız tahkikatta federasyonun bu 
meaeleyt P'. 1. F. A. dan sonnıya karar 
verdiğini öğrendiğimiz) suretinde de~ı. 
(Maruz kaldığımız hfıdise llğden çekilme , 
değildir. Uğv Mdlsesldir. T. S. K. n!- j 
zamnameslnin 6 ve 10 uncu madd~leri ı 

bu vaziyeti karşılayamaz. An karada. bu· 
lunan murahhasımız vasıtasiyle yaptığı

mız athklkatta henüz bu husus hakkın
da milsbet veya menfi bir karar verile
mediğini öğrendiğimiz! ve neticede F. f. 
F. A. kararlarına uymak mecburiyeti 
hasıl olacağı) şeklinde söz !!Öyle:1ım. 

Yanlış anlaşılan bu cihetin tavzihen tas
hihini rlca eder derin saygılarımı suna
rım.> 

~--•••••••IİI••••••••••••••••••' eserlerinden orkestra konseri. 23. 
PlAk musikisi. 23,30 Muhtelil 

Rahmi bir aralık kendisinde akıl 
hastalığı bulunduğunu iddia ettiği 
için Tabibi Adil Enver Karana mua

yene ettirilmiştir. Verilen rapora gö
re kendisinde cezai ehliyeti selbe -
decek hlç bir hastalık görülmemiş
tir. 

Dün Rahmi kendisiyle görüşen 
bir muharririnıize facianın sebebini 
§Öyle anlatmıştır: 

- Ben muhacirim. Orhantyeye 
yerleştim. Devlet bana zeytinlik \re 
bağ, bahçe verdi Geçenlerde 1stan _ 
·bula gelmiştim. Taksimde bir kah _ 

vede oturuyordum. Arkadaşlar ba • 

na bu kadını tanıttılar. Bir gece be. 

raber kaldım. Fakat ondan sonra bir 
türlü kendisinden ayrılamadım. Elim 
deki bütün paralarım gittiği gibi Or
baniyedeki zeytinlik, bağ ve bahçe -
leri de sattım. Evvelki gün onunla 
konuşurken beni sinirlendirdl On -
dan sonra ne yaptığımı hatırlayamı· 
yorum. Hadiseden sonra kaçtım fa -
kat sonra nedamet ettiğim için poli
se teslim oldum. 

Zekinin bir iddüvr 
. ~ki, müddetumumlllğe göndttrdi

ti ıhbarnarnede timdi serncst olan 
ve babası tarafmdan mirastan mah
rum edilen kardeşi Ahm~din anası
n~n kolunu kırdığını ve anastnın şlm
dı evde yattığını bildirm;ş ve tahki
kat yapılmas1n1 istemiştir. Müddei
umumilik bıı ihbar üzerine :lün tabt
bladil Enver Karanı Zekinın valde
Binin evine gön<lt!rmlş ve ltadının 

takım "teftih,. ler yapmasına ve m[· yorsunuz yal 
desinde nafile yer işıal eden bir kı· Dedi, ben de: 
sım kokulu havanın taşra çıkmuına - Afiyet olsun! dedim. Artık dJ. 
hizmet etti. yemedim ki: 

Öyle yiyordu kl! Allah stıl inın· ı - Her tarafınla yi~·orsun, azlzl:n. 
d.ı~ın eski ah!!aP evlerde yanır•n Yalnız ıuratınızla mı? 
cıktığı zaman eşya hu derece ~abuk Ve her parçasını bir ıünger vı-
kaçırı1amazdı. o da bitti. cıklığı lle tatlıya bulayıp 'Utniir-

ir ı bUtU b ith lAtı birnz dükten sonra &itti, muslukta ağzını 
B !t şe BU n u 

8 Jdl yıkadı ve arkasından dört tane de 
ıslattıktan sonra sıra tatlıyı. ıte k.: d k . d' Tük" .. d"' k · ·• ur an emır ı. ur u. enu:uı 

Galiba "kadın göbeği,, denen bu yu- tükürdü. 
varlnk tatlıdan iki tanesi iSnilno gp.. Ve -haşa huzurunuzdan- geıyt-

Toplantılar, dal.Jetler: 

Gülhane Müsamereleri 
GCilhnne tatbikat Mp. ve kilinHtinln 

senelik m Usamerelerinde dördtindl 
3-3- 939 Cuma günü saat 17,30 da G!il
hane konferans salonunda yapılacaktır. 
Arzu eden meslekdn~ların teşrifietl rka 
olunur. 

muayenesini yaptırmıştır. Ueş1kta, 
zabıtası da tahkıkat yapmış, kadının 
bir kolunun kırılmış olduğıl'ıu tesblt 
etmiştir. Yaralı kadın kendlsile görü
şen bir muharririmizc. 

lzmirde ELHAMRA Sinemasında 
FİLİM MOSABAKASI BAŞLIYOR 

1 inci film: BUGÜN matinelerden itibaren 

ORMANLAR PERİSİ 
Tamamile tabii renkte bir aşk ve macera şaheseri 

Baş rolde ilahi yıldız D O R O T H Y LA M O U R ... ..................................... . 
............................................ 

Bugüne kadar yapllan bütün muazzam 
Fit:mlerin Şöhretini Gölgede Bırakan Şaheser 

- Evladım göriiyorsm1uz ya ko· ı I'stanbıı1da ı'Ik defa o1arak 3 büyUk s;nemada birden hım kırılmı§tır. Fuknt bunu şimdi 
serbest olan oğlum ktt"maclt. Ben kar gösterJecek yegane filim. 
yoladan düştüm, kırıldı. A ıııa ne ta- l Türkçe Nüshası 

li.~iz ana. baba ltnlşlz. Bunları sü-I ı•PEK • SARAY MELEK 
tumle büyiıttUm Rabnları "'Rğhğın-
da bUtün parasını. ()tnlaklnl oğulla· S 1 N E M 4 L A R 1 N D A 
tına dağıttı. Fakat zavallı adam Yine • 
yaranamadı. Evll~ ~utşunu ıle can 
\ietdl. Ş'mdi hapltthl\tıecte bulunan ~--•••••• Bu Akf&Dldan itibaren ••••••••• 

oğlum Zeki bu \şte k4bohatH değil- s u M E R ve T A K s 1 M 
dir. Onu şimdi serbest ol;tn ve vak-

F ranıızca Nüshası 

Sinemalarında Programlanna ilaveten: 

M 1 L L i ŞEFiMiZ Jen dostumuz, çata1iyle bunlardnn rerek çıktı, gitti. 
birini öy1e bir bastırdı ki içinde f.at- Allah aşkına. Küçüklerinlzin göz· 
h bir lnstik "puvar., gibi fışkırdı ve )erinden büyüklerinizin ellerinb:dcn 
bereket ki yalnız sahibinin yii'ıiine, öperim. Dayak yiyin, haram yiyin 
tükürdü. Böyle tükrüğe zaten muo- fakat böyle yemek yemeyin! Bunun 

tile babası tarafnıdnn m.irsstan mah
rum edilen kardeşi ~k etmiştir. 
Şimdi de bana musallat oldu benim 
em!Akimi ietıyor, beni tazyik ediyor, 
dem"ştir. · 

Müddeiumumilik tah1);)tarflln rapo
runu ve Beşiktaş zabıt:ısımll yaptıjtı 
tahkikat dosyastm aldıktan -;onra tah lstanbula muvasalatları, yapılan istikbal merasimi bütün teferrüa-

iSMET 1 N ö N U 'nün 

mekezlerl: Karışık akşam musiki 
OPERALAR, OPERETLER: 
20,3S BUkreş: Operada verilecek 
nakli. 21 Pe$te: Verdl'nln ((Travi 
perası. 

ODA MUSiKiSi: 
17,40 Brüno: Movak'ın eserl 

yaylı sazlar konseri. 
R!llTALLEA: 

19,35 Ostrava: Şıırkıb mnı1 
20,15 Peşte: Noşell balladlar. 

NEWYOR 
SERGiSiNE 

ilk kaflle 
Yola çıkıyor. 

Hareket 14 Nisan 
Newyork 21 gün 
Parie 4 gün 

Kayıt için 5 l(Ün kal 

TUrk gününe 

yetişecek Temmuz 

Grupları doluyor. 
1 En güzel kamaraları 

1 

en lülu vapurlarda 

j bNnA'T T 
1 1 Acentah~ı Galata.sara· 
1 • Tel: 44Sl4 •-

YENi NEŞRIY AT : 

Yeni Adam 
Eski Dartılliinun Emini ve ' 

lllın ve 1anat adamımız İsmail Hal 
tacıoilu, bir sene müddetle ka 
olan (Yeni Adam) isimli ga:z.e 
Martta tekrar çıkaracaktır. 
Gaıetenln nh!bl Yeni Adamın, 

gibi blr lllm, sanat ve terbiye 
1 olarak kalacajını, yazılan arıısı ı 

1 
orta, lise pedaıoilsine en büyük 
yıracatını ve ayrıca Tilrklycde 

1 

yeni cocuk ve gençlik neslinin C 
yet, demokrasi. devletçll!k, halle( 
!klik ve lnkılApçılık umdelerln 
teşklltıUandırılması ı?enl 

t11zı" "bn hn ut: iii:.ranclii:i bir rii voı eme,QUUBs;JWl!!l.L.k.ilwa_ı~wı:u~llJlw~l!Dlıll!~tWl!illL __________ Aıi.1._..ıı..._.u.._. ....... ___________ _.l.lıa.L.ııtaımlıı.ca.lını.....tıWdiı:D:ıakte.dir...-
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Gündelik Gazete 
--0-

TAN'ın hedefi: Haber 
de, fikirde. herşeyde 

temiz, dUrüat. aamlmı 
olmak. karlln gazetesı 

olmıya çaııımaktır. 

AnONE BEDEL! 
Türl,iye 

1400 
750 
400 
150 

Kr. 1 Sene 
., 6 Ay 
,, 3 Ay 
" 1 Ay 

Ecnebi 

2800 Kr 
1503 .. 
800 " 
300 " 

'\Hllellerıırası posta ittihadına dahi• 
olmıyıın memleketler için abont 
bedclı mOddct sıraslyle 30. 16 9 
1.5 lir dır Abone bedeli pestndlr 
ol\dres değlştırmek 25 ırurustur 

Cevap için mclttuplar 1 O kurus· 
lıık rml llfıve~ı lfızımdır 

Serg·ye Gidecek 
Kıymet i Eşya 
N evyork Sergisinin açılma za • 

mıını yaklaşmış, istaobuldan 
gönderilecek eşyıının da &2vkine baş
lanmıştır. Gidecek kıymetli eşya Sn· 
lab Clmcozun riyaseti altında bir jli· 
ri heyeti tarafından seçilmektedir. 

Bu vesile ile bazı gazeteler l\Iilze
Jeriınizin paha biçilmez kıymetli eş· 
Yalarını göndermenin tehlikeli oldu· 
ğu lizerinde duruyorlar. Bunların 
Yolda çalınabileceğini, zarara uğra • 
Yabileceğini si>ylüyorlar. 

llnlhuki Türkiyenin müulerdeki 
eşyayı beynelmilel sergilere gönderi
şi ilk değildir. Bundan evvel de bir 
knç defo hnzı kıymetli eşyalar sergi
lere gönderllmi!I, ve hiç bir zarara 
uğramndan cşyolnnn gidip gelmesi 
temin edilmi tir. Bu defa da böyle 
bir telfısa mohnl yoktur. 

Znten Nevyork Sergisine iştirak 

eden dcvlctlcrd~n nıilzelcrindekl e~· 
yalnrdan lınutnrını gönderen mem • 
leket l nlnız Türkiye de~lldir. 

ltalyn gibi, Sovyet Rusya gil>i di
ğer bnzı memleketler de Sergiye mil
zelerindcn n) ırdıklnrı bazı kıymetli 

c yayı ~öndcrmi terdir. 
Zntcn hu kadar telaşa lil211m yok· 

tur. Geçen sene Londrada açılan İran 
ve Çin sergilerinde kıymetleri bizim
kilerden belki de çok dnha yüksek eş
ya te<ihir edilmiş, ve bunlardan hiç 
biri bir kaza~·a uğramamıştır. 

Bunn muknbil bu cş:nmın sergiye 
gönderilmesinde bilyUk (aydalar \'ar
dır. Çiinkli Türk medeniyetinin muh· 
telif sanat ubelcrindc ne harikalar 
Yarattığını bu eserlerle tevsik edebi
liriz, \'C İstanhula gclın~k isteyecek 
turistlerin ne gibi şeyler görebile • 
ceklerine dair bir iki 11Unıune ''er • 
nıiş olabiliriz. 

Klüsik medeniyeti olmayan Ame· 
rikalıl:ır için bu eşyaların bilyUk kıy 
nıeti vardır, Türkiln ne kadar eski 
ve zengin bir medeniyeti olduğunu 

onlara bu eserler kadar kuvvetle an
latacak bir vesike göstermek müıu • 
küıı değildir. 

o 
~aponyanın 

Battığı Botalclıfi 

J aponya Çin &derine başladığı 
zaman bunu üç eyde bitire • 

ceğini umuyordu. Aradan tam 600 
gün geçti. Fakat Japonlar bala Çin 
seferini ne ''akit bitirebileceğini tah· 
nıin edemiyecek vaziyettedir. 

Çin Japonya için bir bataklık ol· 
nıuş ve Japonya bu bataklığa battık
tan sonra bir daha çıkamamıştır. Kı
nuJdadıkçn daha ziyade batmakta • 
dır. Çin harbi şimdiye kadar Japon• 
Yaya günde 10 milyon liraya mal ol
lhaktadır. Her gün cephede kaybet• 
tiği asker mıktara bine yakındır. 
Bcrgiin Japonyaya hin kadar yaralı 
•e hasta dönmektedir. 

Bundan başka Japonya harp do· 
layısiylc ev\'elce istilaya başladığı 
Pazarları da kaybetmiştir. 

Bütiin bu ziyanlar Japonyayı hoy-
11 sarsmış, Japon ordusunun manevi
)'cti bozulmuştur. Bunun n-eticeı;i o· 
larak son giinlerdc Japonya harp 18• 

hasında da ricate haşlaımştır. Şimdi
)'e kadar işgal ettiği 360 bin mil mu· 
rahbnı sahanın 100 bin mil mu • 
rabbaını Çinliler geri almışlardır. 

Bu sebeple son giinlerde Çin or • 
dularının muzafferiyetleri hakkında 
gelen haberlerin bUyilk ehemmiyeti 
~ardır. 

TAN 

Tarihte ''Bit,, Yüzünden 
Kazanılmış Hazineler 

iğrenç şey ama hC'r yere gir-
mıi§. halta edebiyata da geç

miş olduğu için sırası gelince so
yunu, sopunu, adını sanını anma
mak mümkün olmuyor. Bit'i nasıl 
unutabiliriz ki, suların azaldığl, 

çeşmelerin kuruduğu veyn kurutul
duğu günlerde o, binlerce kişinin 
tepesinde kararg·ıh kurar. Öyle de 
olmasa buğday bit.ni, \'içck bıtini, 
kulak bitini, ka~t b:tini, bıt otunu, 
hele İstanbul un en iş' ek 
ticaret merkezlerinden biri olan Bit 
pazarını unutmak elinizden ge
lebilir mi:Z 

Bununla beraber, okuyucularım
dan çoğu bit:n yeryilziincte ne su
retle peyda olduğunu ve ılmi (1) 
tnbirile onun tekcvviınimdeki ille
ti araştırmamışlardır sanır.m. Rah
metli Evliya Çelebi, bu hususta de
rin incelemeler ynpmı~ ve elde et
tiği hakikatleri şu satırlarla anlnt
mı~tır: 

" Tufan devrinin peygamberi 
Nuh, o biiyük su baskını sırasında 
gemisini sürüp ülkeler aşarken su 
altında kalmış olan Senc~r dağını 
görmez, musademe eder, gemi su 
alnııya başlar ve Nuh ~e yedi ki· 
şiden ibaret olduğu rivayet edilen 
Ummetlnf, ıstıraplı bir telaş kap
lar. Açılan deliğin nasıl kapatılab'
leceğini kimse keslıfrcmiyor, hatta 
düşünemiyor. İşte hu -.ırada gemi
ye alınmu; hayvanl:u·dnn yılan çıka 
ge1iyor. Nuhun karı:ıısına dfki'iyor: 

- Ey Tannnın sevgili kulu, di
yor. ben fak:ri Beni i'ıdem etile do
yurmayı taahhüt ,..ders~n gemini 
batmaktan kurtarırır:ıt 

·------<» Yazan: 1)------

M. Turhan Tan 

. 
peygamber Nuh, t~laşından 

nıduşn::~~:.~~~~~~~::~~~:ir~ ŞEHRl.N AG-AÇLA MASl-ı 
yurrnıya söz verir, hayvan da kuy-
ruğunu gemide açılmış l'>laD deliğe 
sokar. \•ticudünü halka halka ede-

~~~:;1:;,r ~;.!ı•;:y~u~; :~;ı7::':~~ KARARI KARŞISINDA 
rılıp da demir atıltncn yıl:ın ortaya 
çıkar, Nuhtan borcunu ıidemesini 

ister. O da, sözünü nasıl yerine ge
tirece~int kestiremedi~lnden şaşı
rır, elemli elemli diişiinmiye dalar. 
Bereket versin ki. büyük melekler
den biri imdadına yetişir, yılanı 

kuynığundan tutup ateşe atmasını 
söyler ve Nuh. bu tnvslyeye göre 
hareket ettikten sonra - yine me- 1 
teğin ihtarile - yılanın kiillerini ha
vaya savurur. 

Evliya Çelebinin söylediğine ba· 
kılırsa bu küller, Nuhun ilmmeti ü
zerine döklilmüş ve yanık yılanın 
derisinden ha~ıl olan küJler - temas 
ettikleri. insan bedeninde • pin, e
tinden husule gelen knt ise bit ol
mu~tur ve o gündenheri bit ile pire 
Beniademi rahatsız etmekte, lakin 
ateşe atılan yılan da • galiba ruh 
baktmından - bol bol doywnluğa 
ermektedir! 

TekevvünündP.kt met btı su
retle i:tah edilmiş olan bitin 

Osmanlı tarihine ve edebiyatına 

geçmesf de şu bit;imc!edir: Kanuni 
Sultan Süleyman, Hırvat dönme
lerinden olup saray tcrbiyesile ye
r ''i olan Rüstem A~ayı :11ilfıhtar· 
lığa. bat lmrahvrluğa kadar çı
karmtştı. Onu, herhanrıt bır Ende
run ağasına nisbetl'.? hızlı bir yük
selişe Uıyık görüşü. mü!tesna bir 
z:ekaya ve hayrete de~er bir çalış
kanlığa sahip oluşundan .JyadeHur 
rem Sultanın zor\1 yu:r:undrndi. Ka
nun! Silleymanın iradesini pamuk 
avuçları, ve bayıltkan bakışları i
çinde eritmiye mııvaff ak olan Hur
rem Sultan. biricik kızı Mihrimahı 
bu Rüstem Ağaya vermek istiyor
du. Padişah. sevgili kansının dile
ğini ktrmak kudrP.tine malik olma
d1ğından ister istemez ayni arzuyu 
beslcmiye basladı, llüstemi derece, 
derece yükse1ttf vP. nihayet vezir
lik payesile. üç tu4lu ı>aşnlıkla Di· 
yarbekire vali tayin ettt 

Arttk Mfhrtnıah1 ona vermekte 
mahzur kalmamış demekti. Çünkil 

Yazan: Melek Celal 

K adıköyünden Köprliye geçer· 
ken sağ tarafta vaktiyle 

kupkuru gözllken yamaçların Uze· 
rinde şimdi top top \'e sıra il~ di
dlnıiş açıklı ve koyulu yeşil kU • 
meler göriilil)"Or. Bunlar, bir ka~ 

sene e\•vcl himmetli blr el ta • 
rafından dikilmiş olan ağaçlnrdır. 

Geçen giin gazete sütunlarında 

şehirde yeniden yiiz hin fidan di· 
kilcceğini okudum. Okudum ve se· 
vindim. 

Geçmiş asırlarda yazılmış olan 
ve eski zaman lstanbulunu tarif 
eden kitapların hepsinde bu şeh • 
rin bir bliylik bahçe halinde ye~il
likl~r ortasında kurulu olduğunu 

okuduğumuz gibi yine o zaman ya· 
pılmış resimlerde bu hususun bir 
hakikat olduğunu reyclayn görü • 
yoruz. 

Şehre giizcl1ik veren ağaç un· 
surunu teksir etmek için sarfedl • 
lecek gayret ne kadar yerindedir. 

Lakin sevincimin içinde bir de 
endi§e var: Bahçe kurmak, ağaç 

dikmek park yapmak bunların 

hepsi ayn bir hliner, ayrı bir 
bilgiye muhtaçtır \'e bu işlerle it· 
tigal eden mütehassıslar mevcut
tur. 

(Archltccte paysagiste) tabir e • 
dllen bu mütchas!lıslara acaba mD· 
racaat ediliyor mu? ÇUnkü hazan 
bilgi ve araştırmalar neticesinde 
dikilmlt bir tek ağaç yerinde ol .. 
mayan bir çok ağaçlardan fazla g3 
ze görünür ve bulunduğu mevkii 
tezyin eder. Nitekim hesapsız di· 
kilmiş olan bir ağaç da bUyUdliğU 
zaman en glizel bir mltneri nefise
yi kapamak tehlikesini gösterir. 

Ayni zamanda nazara dikkate 
alınacak bir diğer nokta daha var· 
dır ki o da dikilecek olan ağaçla .. 
rın nevidir. Son zamanlarda Akas· 
yaya fada rağbet gösteriliyor Ger
çi bu ağaç diğerlerinden daha ça· 
buk bilyilr n iman diktlti •ta • 

cın serin giilgesindc bir kahve içe
rek zahmetinin semeresini nlsbe • 
ten kısa bir zaman zarfında gö • 
rilr. l..iıkin bu ağacın ömrU kısa ol
duğunu nm~arı dikkate almak lıi • 
zımdır. Halbuki ulu çınarların 7.8· 

rif zeytinlerin asırlardan asırlara 

geç.ip ynşlandıkça hc)•het ve gU • 
zellik kazandıklarını unutmamalı • 
yız.. 

s onTn da her ikllmtn kendine 
mahsus nebatatı vardır. Bi

zim fstanbulun da kolayl(kla ye • 
tiştirip \'e uzun zamanlordanberi 
artık bu şcl1rln Iaıımı gayri mti • 
farlki olan ağaçların en mUhimle
rl şunlardır: 

Çınar, servi, erguvan, mor sal
kım. çitlcnhik, çam, bilhassa fıs· 
tık çamı ve na ... 

BiitUn Boğazda boydan boya 
(maalesef gilnden giinl! azalan) 
fıstık çamlannın urif (silliouette) 
nı ve glizcl blr bahar günilnde er· 
guvanların şaşaalı renklerini "CY• 
redip hayran olmayan var mı? 

Bahçenin, parkın giiz~Hlklerlnl 

belirten sebeplerden biri de diki • 
len ağaçların renklerini vakit gö
zünden uznk tutmamaktır. 

Nasıl bir ressam. paletinin Us • 
tündeki muhtelif elvanı karşmn • 
daki muşambanın iiurine bir ta • 
kım renk ahenkleri h~np ederı!k 
koyar ve gelişi wlizel hareketten ic· 
tinap eylerse ağaçları dikerken de, 
gerek bunların peyzajın tabiatini, 
gerek yapraklarının renk husu • 
siyctleri itibariyle yan yana bulun 
malarından mesut neticeler hasıl 
olauklarını iyice mütalea ve ona 
söre intihap eylemek lazımdır. 

Çok temenni ederiz ki şehrimi· 
rln ağaçlanmaı11 gibi gtlzel ve fe
yizli bir işe teşehbfis edl1dllf bir 
ıırdı mevruuhahlı ettiğim d . 
betler dikkat ve itinadan mahrum 
kalmayacaklardır. 

''paplık", Hırvat dönme!!lni asilleş
tinniş ve hünkArm ı<:ız~le e' lenebi
lecek bir sevıye sahtbı yapmış olu
yordu. Kanunt Süleyman da kendi 
eseri olan bu vaziyetten ı:ıtifade et
mek istiyerek düşi\nccs!nl sadraza
ma açtı ve Rüstemin damat olabil· 
mesi için lazım gelen muamelelerin 
yapılmasını emretti. Lakin vezirle
rin ve hnremağalarınm çoğu Rüs
temi sevmiyorlardı. Onun için pa
dişahın fikrini çelmlye. Rüstemi 
damatlık şerefindı>n mı:ıhrum etml· 
ye ça.hşanlar birer birer ortaya 
çıktı, bir çok iftiralar yııpıldı. b;r 
hayli entrikalar çevrilclL Fnkat 
Hurrem Sultan tarafından zorlan
makta olan padişah büti\n bu dedi
kodulara kulağını kaı:ıaıl1. bütün 
o entrikalara omuz silkti. Ancak 
saray ağalarından birinin l<üstemfn 
~ol kalçasında cüzam vnrns1 bulun
duğunu söylemesi üz<'rinc azmi sar
sıldı ve kızını, o iğr~nç hastalığa 
tutulmuş bir adama ,·ermek elin
den gelcmiycce~ için • Hurrem 
Sultanla da ıtörüşiip anlaştıktan 
sonra • Diyarbekire bir memur 
yolladı. 

M emunın vazifesi görünüşte 

Diyarbekir \•nlisıne bir ta· 
kınt emirler tebliğ etmek '-e padi· 
~ah namına bir taktın hediyeler 
Yermekti. Hakikatte isfl' Rür-temi en 
gizli köşelerine karlar tarassut ve 
tecessüs ettirerek kalçasında cü
zam yarası olup olmadll?ım anla
maktı. T~adilf. Diyftrbekire kadar 
taban teprttii olan saraylının ı lni 
kolaylaştırdı. Çünkü bir gün Rüs
tem Pac:anın üzednde hiıyiıcek b ir 
bitin yürüdüğünü görd•.i Holbukf 
o devirde ciizamlılıırdn bit buluna
m1y3cağuuı inanıhvordu. Memur
da bu tnonc1 taşıdığı i\in. Diyarbc
klr vali inin ilstilnde kocoman bir 
bit g<Srürgörmez !: vinit. tosıd1iiı 

sırn açı~a vurdu. Rüst~mi • damat· 
lığa kavuşacağından dolayı .. tebrik 
etti. 
Osmanlı tarlhfne bu surt'tlc gir

mi~ olan bu bitin yine Osmanlı e
debiyatındaki yeri de şu beyt ile 

tesbit olunmuştur. 

Olıcak bir ki§inin bahtı ka,·i, talii 
yiır 

Kchlesi dahi mahallinde • ntn işe 

yararı 

Ş imdi meşhur bitin getirdiği 
uğur sayesinde Rilstem Pa

şanın dii7.düğü hıızineleri - onun 
tereke defterine göre - gözden ge
çirelim: 

615 çiftlik, 476 de~rrmen, 1700 
köle, 2000 at. 11!>6 deve, 100 gü

müşlü eğer. 500 elmasla sü~lü altın 

eğer, 2000 zırh, 1500 gümü~ bıçak, 

130 çift altın üzengi. 760 elmaslı 
kılıç, 1000 gümüşle donat1Jınış mız
rak, 78 bin duka altım, 11,200,000 

akça .. ki bin katırın taşıyacağı 

yüktür • kıymetinde otuz iki elmas, 

100 milyon akça nakit (iki mılyon 
duka altını tutar,. 

Bu muazzam hazineyi gördükten 
sonra Rüstem P:ı~ayı da.mathğa. 

kubbe altı vczirliğine ve nihayet 
sadrazamlığa götüren bit içın ne 
uğurlu hayvan dcmr:nıck, hatta o 
iğrenç mahlüka "milbarck,, sıfatı 
bile takmamak kabıl mi'.' 

Kuru Çeımeler 
Şehir içinde, su .. uz ve t:ırihi bir 

kıymet taşımıyan bir çok çeşmeler 
görülmektedir. Bilhassa bu çeşmele· 
rin önlerindeki yalaklnr10 kokmuş bl 
rer pislik kuyusu haliri aldıkları mü
şahade edflmlştlr Vnli, tarihi bir kty· 
mete malik olmıyan bu gibı çeşmele
rin derhal kaldırılmıısını alakadarla 
ra emretmiştir. * Belediye kooperattfl tarafmdAn 
Babtaltde açıtma:;ına karar verilen 
memurin terzihanesine Rlt noksanlar 
ikmal edilmiştir. Tcn;lhane iki güne 
kadar faaliyete başlıyacnktır. 

Niçin 
Kızıyorsunuz? 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Tan gazetesi, ecnebi memleket-
lerde okuyan bozı gentforln, 

yapdıklıırı memleketlerin, muhitle
rin tesiri ııltında kaldıklarını, mem
lekete döndlikten sonra, kendilerini 
muhite uyduramadıklarını yuzd•. 
Bundan başka, Türkiyeyi nUfuz 
ınıntakası ) apmak, lktı ad en :Stt13 
etmek emellode olen de\'letlerlıı, 

kUltiirel müna ebetlerle, yar111 bu 
memlekette ileri rol oynıyacak 

gençleri kendi diişlinilşlcrlnc cöre 
hazırladıklarını iddia etti. Bu orta
da bir çok misalleri olan bir dn\'n• 
dır. Fakot şahıs şahıs göstererek, iş

te filin, 1 te falan demi ye ne ~alı si 
haysiyete olan hlirmetiıniz, ne de bu 
devletln kanunlan müsaade eder. 
Bu gibi meseleler Objectfve olarak 
ortaya konur ve münakaşa ediHr. 

Bu ynzıyı, hu fikri vo da\'ayı is
tismar etmek 1 tlycn bazı gazeteler 
bunu, derhnl bir Türk gençliğinin 

haysiyeti meselesi yaptılar, ve hil· 
cuma geçtiler. Tiirk gencinin ira
desi, karnktcri o kadnr kuvvetlidir 
ki, gittikleri muhitte benliklerinden 
hiçbir ey kaybetmez tddinsını güt. 
tüler. Tlirk gencinin karnkterlnrfon 
ilphe eden yok. İngiliz gencinin, 
Fransız gencinin iradesi, kanıkt'?ri 

zayıf mıdır ld, bu milletler, hanı,rf 

memlekette olurlnrsn olsun hemen 
kendi mekteplerini açar, ''e çocuk
larını orndn okuturlar. Kendi mem
leketlerinde yabancı dille tedrisat 
yapan mekteplere nıUsnnde etme
dikleri gtbi, bazı liizum üzerine böy· 
le bir miisaadc verseler dahi bu e
kalliyetlere mahsus kalır, kendi 
çocuklann, hu mekteplere gi)nder
mezJor. Tiirki ·ede misyoner mek
teplerini, ecnebi mekteplerini kon
trol eden Türkiye de\ leti, Tiirk ÇI)· 

cukalrının karakterinden korktur-u ... 
için mltllr iri, bu mektepleri tefti 
lüzumunu hi sctml tir? 

Bu Türk gencinin karakteri me
selesi değildir. 'Her çocuk, her genç, 

hattô olgun insan, yaşadığı mtthitlo 

tesirlerinden kendini gUç kurtarır. 

En kuvvetli karakterler bile, ken

dinden dalın iistün bir kültiiriin le i· 

rinc tabi oldu mu, benliğinden bir 

çok şeyler kaybeder. insan demir 

değildir. 

Hele bu gençleri a 'UCU fçlnc alıp. 

hunlara kendi ideolojilerini tc>lkln 

için, hu t• ,i metodlarla çalışan yiik· 

sek bir kiiltiire diiştü mii, erencin 
sanlmnsı -kanaatlerini ynpmış 

çok yüksek iradeler miistesnn
henlil:>int kaybetmesi gayet tabiidir. 
Böl le bir tehlike~ i, mev<.'ut ınisal
lcrl gözUmflz öni.lnde <lururken i n
ret etmek, rcıılitedc mevcut olem 
bir meseleyi ortaya koymaktır. 

Bunu neden hemen bir Tflrk 
gençlif,>inin haysiyeti haline ~oku· 
yor, mühim dııvalann münakaşası

na bile tahammiil edemiyorsunuz? 
Türk genci her eyden evvel şuurlu. 
temkinli, müsamahalı olmahtfır. 

Her meselenin hiirriyet içinde mü· 
nakaşnsının davacısı olmalıdır. Yok
sa, her meseleli dar bir görüşle, 

btr haysiyet ve milliyet da\•ası yap
mnk, en zaruri meselelerin münn· 
kaşasına bile imkan vermyien bir 
hO\'a yaratmaktrr. Hürriyetin önti· 

ne, fikrin, münaknıı;anın Uniine bir 
duvar çekmektir. Misyoner mektep
lerinin, miistemleke mekteplerinin, 
fay dası olmasa~·dı, ecnebiler Klttllc
lerl yerlerde htı mektepleri ararlar 
mıydı? Biz onlara av vermtyctim di
yoruz, siz kızıyorsunuz. Hangi şuur· 
la? Hiddetleniyorsunuz? 

52 Dükkan Cezalandırıldı 
Belediye teftiş heyeti biltün esnafı 

sıkı bir kontrol ve tcfth"ten geçir -
mektedlr. EminönU kazası dahilinde 
bu teftişler dtin bltm•stir Bu mıntn· 
kada 3 kahve. 4 k!raathanc. 3 kasap. 
6 fırın. 4 lokanta. 2 tuhaflve..'1. 2 ma

tıav, 2 sebzeci. 5 ba.lık;ı. 3 bakkal, 4 

mahallebicl. 2 işkembeci. 4 borekçi. 

2 aşçı. 4 köfteci cczalnndmtmıştır. 

Müfettışler bugünden ıtibnren de 

Beyoğlu mıntakasında .. cftic:!cre baş· 

ltyacaklardır Sıra ile b'.ıtnn kazalar· 
da bu sıkı teftiş yapılacaktır. 
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ümessiller · • r 
Pahalılık meselesi var. Fğlence yeri 
~uhranı meselesi ver. Sonra bır de, 
~am~t müddeti meselesi var. Ecne-

ilerın, burada yalnız l 5 gün kalma
larına izin veriliyor. Bu müddeti bir 
<ıya çıkarırlarsa, tesirini cörürt.iz ka· 
naatindeyim. 

a rikatör, Köylü ve Ku acı 

ttılar Va!ı, tekrar söze karıştı ve: 
- Biz. dedi, Çırağan !'"\rayını otel 

Yapmayı dfü;ündiik. Onu etüt etmek
t eyiz. Fakat büyük otclci!t.>r bize, bu 
zatın aksine olarak: 

sili eri il eklerini 
k - Sıkrn bu i~c kalkışmayın . Ba
ın bızim otellerlmizc!c inler. cinler 

top ovnuyor!,, diyorlar. 
İnonü, ote'ciye o;ordu: 
- Seyy uhlar, bizim otelleri çok 

Pahalı buluyodarm~ 
- Değild ir. 
- Mesela, senin otelin gıb; bir o-

tel, ParU,~ bundan daha ucuz olmaz 
llU? 

- Olarr.ı z sanırım! 
- Başka bır dıycccğ'İn var mı? 
-Sağlığınızı isterim! 

B --:. B~ sual daha sorayım sana: 
ugun Istanbulun en çok müşterilı 

oteli hangisi? 

- Parkoteli. 
- Neden o sizden fazla iş yapı-

Yor? 

- O otel, konfordan yana benim 
~tele d ivan durnmaz. Fakat gelgele
lını, onun (hüdayi nab:t) manzarası 
var: Deniz görüyor! 

Kundur.acı anlatryor 

Kunduracı Abdullah Vahdi, Kon
ya Ereğlisındcn, İstanbula 13 

sene evvel geımiş. Sanatine 19 sene 
evveı Ercğııde başladığını söylüyor. 

lnonu soruyor: 
- Şimdi kendi hesabına mı çalı

~Yorsun? Dün, saraya davet edilen mulıtclil meslek ıahipleri ,iluiyetlerini anlattılar 

- Hayır .. Beş sP.ncdir, b '.r kooı:e· mek... Mümkün mertebe fazla ka- - Ben varım paşam! 
ratif zanmak! - Gel bakalım: böyle bize: Çarık mı..uuruyuın. ';/,l 'I nıu1.::.:. ... :.t::lilıZ 
var. - Bu işler nasıl düzelir? kullanılmıyor mu artık? 

- Dükkan mı? - Kiıçuk sanatlar kanunu, bu der· - Kullanılır efendim: Çarık zira· 

d 1 d 1 dimizı yüzde elli, hattü yüzde yetmış atte giyilir. Bİzim ı<>, tarla, 'hfısa hu-

lar
-. Hayır. Han o n arın a çn ışır- :. • 

beş nısbctinde halledecek sanırıır.:, zurdan ahır pabucumuzdur o. Şehı·e 

- Mak;neyle mi çalışırlar? Çi.ınkü o kanun, ehlıyete kıymet ve-ı inerken, ,skarpin giyeriz. 
- Makine hepsinde yok. İş veren- recek, ve parazıtlerı ortadan kaklı- - Kaça aldın iskarp:ni? 

Qe v:ıra . ra - 35 uruşn. 
- Şu halde, yedi sek'z işçi, bir de - Knnun nerede? - Ne kadar giydin? 

sermaye sahibi, öyle mi? - Bekliyoruz. - İki, iki bı..çuk ay. 
- Evet! - Hazır mı? - Kaç pabuç eskır senede? 
- Enteresan bir şey. Sen ne ya- - Hemen hemen. İktısat Veka1eti -Ben. üç çift paraladım bu yıl. 

llıyorsun? kongresinde de söylemi~tim. O kcı.- - 900 kuruş verip, bir tane sağ-
. - Ben, fabr:kalardan mevaddı ip- nuııuu da. ıcraı kısmınaa üır snıt:...t lam alsaydın, acaba daha ıazıa ua

lidaiye nbp bunlara veriyorum. Yap- ' nokta var: Kanunun tutbikın:ı, he:n yanmnz mıydı? 
tıklarım da alıp Anadluya satıyo- beıcaıye, hem lh.tısat ~ eK.;lctı, iıt.:m - Belki dayanır, ama, ona da blz 
tum. de miilk 'ye amirleri memur: Bu sa· dayanamayız paşam! 9 !ırayı bir tah-

d 
- Bu, i~çi kooperatüi dc~il o hal- lahiyct n liç ayrı makama serpilme- tada nasıl sayalım? 

e' si, tatbikatı güçleştirecektir sanırım. Bundan sonra, kunduracı Abdul-

- Hayır. 
- Satış-ı da sen mi yapıyorsun? 

--- Evet! 
- İhracat ta olabilivor mu? 

d - Ona imkan yok ~anlesef. Eski-
e.n, Amer kaya terlik gönderilir

lllış. Baletler iç'n yumuşak ve işle
meli terlikler. Fakat bu işi yapanlar, 
malın sermayesinden kazanmak hül
~sına düşüp, terliklerin itibarını 

rnıışlar. 

d - Bu yüzden. memlekete ne ka· 
ar Para g'riyordu acaba? 
- 500,COO lira ... 

k -Ne diyorsun? Yazık ... Çok fena 
ı:çıı-nıışlar. Bu işlerin en aksayan 

ranan nc:'dir? 
b - Te .. ı··• ;tsızlık. Şuurlu rekabet 
Uhranı.. ' •kes, malzemeden çala

tak kazanmak ist'yor. Arada muta-

l~assıt t<ı var ... Mutavnssıt bana gı: 
lp: 

kiı:- Şunun görünmez bir köşesine 
tn &'lt doldur da, bana daha ucuza 
8<! al et! d iyor. İşçi, bu talebi maale
d f Yerine getirmek mecbur:yetiıı-
6 edir . Ha lbuki, bir ayakkabı, asgari 

. ay dayanmalıdır. Bizde ise, b ir ay 
Cıtmez. Köylülere sattığımız kundu
talardan kazanıp ycdiğim.z para ha· 
tanıdır. 

Deri ve kö.cle işi 
§ ~0nra, koscleci, deri tüccarı da a
b agı kalite mal veriyor: Bir ayakka
. ı~ın köselesi 15 günde paralanırsa, 
tiçınin cl'nden ne gelir? Mesela, 
1" cykoz fabrikası devlet müessesesi: 

.a~al köseleciliğin yenU:klcrini, ile'-
tılıkıe . . . k' t . l3 rını knt yen ta ıp e ~ıyor. 

Ugun, dünyada, ondan başka, sade 
llalarnutıa kösele yapan fabrika kal· 
bınnııştır. 

- Siz nereden alıyorsunuz? 

- Bunu kongrede söyledin mi? lah Vahdi, yerli deri kullanabilme-
- Söyledim. Fikr:mi .yice mü:la· mize, hayvahlarımızın bnkLmsızlık-

faa da cttıın. O giin düzeltmediler. lan yiızunden ımkan olmadığını an
Fakat şimdi ne yaptlklarıru bilmi- tattı; onların hem zayıf, hem de ek
yorwn. 1 seriyctle yaralı, bcrelı olduklarını 
Köylü çüı·ük malı anlad'ı mı? 

1
söyledi. Mecburen dışandan getırdi

- Köylü ald.ğı malın çiu üklüğü- ğimiz derilerden de, çok vergı alın-
nü anıaıuaga uu.ıl.uaı n1}} ı dığını anlattı. Vergiler azaltıldığı 

- Mutavassıtlara çatıyorlar. Fa- takdirde. daha ucuz ve sağlam halk 
kat bize çürük mal sipariş eden mu- p.,'Juçları yapılabileceğini bildırdi. 
tavas:sHıar, oııınıa Cia: Ve: 

- Ne yapalım? iliz yapmadık a? ~1uamcle vergisinin neticesi 
deyip çıkıyorlar. - Hele, dedi, muamele vergısi, a-

- Ne mal gider Anadoluya? çık söyliyeyim: Bu işle meşgul olan-
- Her şey! ları, muvazaa yapnııya sürüklemek-
- Dnha ziynde ne ister köylü? ten başka h 1çbir netice vermiyor: 
- İskarpine gittikçe rnğbet artı- Hükümet, bu vergiyi bizden nasıl ol-

"'or. 
J sa alamıyor: Çunku çok ışçi çalıştır-

- Bir iskarp ni kaça verirsiniz dığımızın meydana çıkmaması için, 
köylüye? müvazaa yapıyoruz: Bir sermayedar, 

- Bizden asgari üç liradan çıkar. on firma altında iş görüyor. Ben, ko
Fakat mutavassıt, onu, 4, 5, hatta ca bir han kiralıyan bir firmanın, 
altı liraya satar. her odnda ayrı b:r finnn ismi altında 

- Çnrık modası geçiyor demek? çalıştığını, ve kendisine ısmarlanan 

1 nönü , eski yaverin~ sordu: 
"- Burada hiç çiftçi yok mu? 

Oturanlar anısından b.r köylü ses-
lendi: 

20000 pabucu bir ay içinde yetiştir
diğini bil'rim! 

Bu samimi itiraf, Cümhurreisimizi 
çok mütchass.s etti. Hatta dinledik-

lerini not ederken. açık sözlü vatan- - Vergiler kesilince, 23 lira ka-
daşa. teşekkürle taltifte bulundu ! lıyor. 

Karyola ve madeni eşya fabri · - Hesapta yanlışlık var: Günd'l 
katörü Bay Halil Sezer. işinden hiç 1145 kuruş aldığına göre, fazla eeç-
bir şikayeti olmadığını söyledi· \mesi liızrm? 

- Bugün, dedi, tiı. 930 senesin- - Geçmiyor pac:am! 
d enberi, memlekete hariçten made- - Olamaz «910) kurus versrl mı 
ni eşya girmiyor : Çünkü bizimle re veriyorsun sen? 

1 kabet edemiyorlar. - Evet! 
- Sen nasıl başladın bu işe., f nönü. masum amelc-nin vergi he· 
- Ben doktorum Zengin bir has· sabını bizzat yapu. ve: 

tanm teşviki üzerine, ve onun ser- - Yanlrş ... dedi. Senin vergi bor-
mayesiyle başladım bu işe. cunun ayda 91 O kuruş değil. 725 ku-

- Şimdi doktorluğu bıraktın ya" ruş tutması lazım . Fabrikadan hak-
- Evet.. kınr mutlaka aramalısın! 
- Çok iyi etmişsin ... Neler yapı- Bu himaye. evladiyle konuşan bir 

yorsun şimdi? babaya benziyen fnönünün üzerin-
- Hastane malzemesi. ve karyo- den ayrılnmıyan gözlerimizi yaşart

Ia... Şimdilik yalnız hastane aletle· mışt1 İnönü sordu: 
rini beceremiyoruz. Fakat yakındn - Niçin inhisarlarda çalışmıyor-
ona da muvaffak olacağrz! sun? 

- Bravo Karyola demiri dışar- - Hususi müesseseler daha iyi' 
dan geliyor değtl mi? - Sebep? 

- Yalnız borular Avrupadan' ge- - İnhisarlar sıkı geliyor bize! 
liyor. Fakat yakında Karabü'< fob- - Neden? 
rikamız, bu boruyu verecek; hem - Orada bir hata yaptınız da . yev 
de daha ucuza! miyenizi indirdiler miydi. bir daha 

Tütün amelesi anlatıyor ayni gündeliğe yükselemiyorsun uz. 

Günün en şayanı dikkat sima· Halbuki, hususi mlicsseselerde, in
larından birisi de amele E- sanın pek pek iki gündeliğini kesi

yüptü. Kenctisi, tütün hastalıkları yorlar. Sonra yine eski gündelıği
mütehassısı imiş. Günde 145 kur:.ış nizl<> ic:inize devam ediyorsunu7.1 

yevmiye alırmış. 38 yaşmda ve be- Tütün işlerine/eki amele 
kar olduğunu söyleyince, İsmet İn- - Tutün ışlcrmde ne kadar ame-
önü; sordu: le var? 

- Niçin evlenmiyorsun? - 20 bin. 
- Geçinemeyiz diye korkuyc- - O kadar var demek? Hangi şir-

rum. ketlerde çalışıyorlar? 
-Niçin geçinemiyorsun? Bu birce- - Avusturya. Amerikan, Rus .. 

saret meselesidir. Neden sen de ken- - Alman, İtalyan yok mu? 
dine göre bir yuva kurmayasın? Bu - Yok. 
cesareti bulamazsan, bu paranın - En çok işçi, hangisinde var? 
beş mislini de kazansan, yuva mah- - Avusturyada. 
rumiyetinden kurtulamazsın. .Pa- - Onlar Almanlarla birleştikten 
zarlan da çalışıyor musun? sonra, vaziyetiniz değişti mi? 

- Hayır. - Hayır. Çünkü bu şirketler, da-
- Ayda ne geçer eline? ha dört sene Avusturya hesnbına 

" ~ Y edikuleden. Fakat onlar da 
. seri debağat" diye, çon yanlış bit 
ltnnl usulü keşktt'ler: Bir sene yat
tnası lazım gelen kösele, bir ayda pi· 
)'asaya sürülüveriyor: Maksatları, 
lcrtnnyeyi hiç bekletmeden işlet- Dün, Dolmabah~ Sarayında Milli ŞJin lıuzurunJa toplanan )'Urltaşlca 

işllyecekler.: 

Sonra vaziyet değisir ml der· 
sin? 

Değişmez! • 
- Bu 20 bin amelenin ne kadarı 

lnhisarlarda? 
- Yedi bini! 
- Demek ekseriyet hususi mües-

seseleri tercih ediyor. 
- Evet. 

Kadın işçi sayısı 
-Ne kadar kadın var? 

- Kadın daha çok! 
- Onların yevmiyeleri nasıl? 
- Bizden daha düşük! 
- Hayret... Kadınlar ayni dere-

cede iş göremezler mi? Sen, j!eci
minden memnun musun? 

- Zor geçiniyorum paşam' 
- Sebep? Senin aldığın para sa-

na yetmeli halbuki! 
- Ben Üsküdarda oturuyl)rum. 

Orada evimiz var. Kira vermiyoruz. 
Annemle yalnız yaşıyoruz. Ben her 
gün, lstanbuldaki işimin başına v2-
purla gelip dönmek için, Şirketi 
Hayriyeyc 12 buçuk kuruş veriyo
rum. Bu para, ayda 375 kuru;i tutu
yor. 

- Gıdaya ne sarfediyorsun~z? 
- Ben bilmem. Annem bilir onu. 

Benim haftalığım, 7 liradır. Bel'l her 
hafta. bunun beş lirasını anama ve
ririm. İki lirasiyle ben idare olu
nnn: Yol parasu tıraş parası, ara
sıra da. gazete. kahve parası! .. 

- Peki çocuğum: Ne istersin ben
den? 

Amele Eyüp. ayni masum tevek
kül ve kaanatkarlıkla başını önüne 
eğdi: San yüzü, bir şey istemiye 
mecbur kalmanın erkek hic1bıyle 
kızard: 

- Hiç, dedi... 
ni yedi buçuk 
yeter... Oradan 
parası yapardım! 

Şu vapur biletlerl
kuruşa indirsinler, 
artnnı da eğtence 

iplik buhranı ve narh 

Dün dinlenen en son vatanda~, 
Sual adında bir gençti: Baba

sı 400,000 lira sermayeli bir şirke
tin en büyük hissedanymış: Ortak
ları da Taranto adında bir Muse'\i 
ile, kendi biraderiymiş: Büyük bir 
pamuklu eşya fabrikası işletiyoı-lar

mış. Suadı da, bu fabrikaya direk
tör yapmışlar. 

O da. iplik buhranından mü;ştekt 
İki şey istiyor: İplik narhının kal

dmlması ve iplik fabrikası açılma

sına müsande olunması. 
Bunlar yapıldığı ~akdirde. ihracat 

bile yapılabilirmiş. Ct.imhllrreisimiz 
ona: 

- Pamuklu istihsali ('oğaldığına 
göre. diyor, insan uaşma düşen giye
CPk miktarı da artıyo:- demektir. Gi
yecek miktarı, hall~t iyi giyinen bir 
memlekette ne kadardır. Bizde ne 
kadardı ve eskiye nisbcterı ne milc
tarda artmıştır? 

- İki misli artnnştı.r. 
-Rakkam söyliycmcz l":lisin? 
- Bilemem! 
- O halde. sen bu gece. babanla 

konuş: bu hususttı ondan rnkkamla
ra müstenit malümat al. \'nı rn. yap
tığınızı söyledil'!in yeni p:ınıuklu eş
yaların bir nümunesile birlikte ba
na getir çocuğum. 

Bir de. ihracat yapabilmemiz fçin 
başka ne gibi çsreler bulunduğunu 
söyliyebilir misin? 

- Amele ucuzlıımah. ayni zaman
da da randımanı artmalı. thracatçı
lara. başka yerlerde oldtığu gibi, 
prim de verilmeli .. 

- Ameleyi nasıl ..slnh etmP.li? 
- Bilmem. Tecrübel: amele çok 

az. Dil!erleri de de\•nmh surette a
melelik yapmryorlar Yaz gPlint'e, i
st bırakıp, karpuz satmtya gidiyor
lar. 

"Yarın yine b·ılu,alım,, 

B u konuşm'l do bu suretle ta
mamlandığı 7.aman. saat 20.15 

di: On dakikacıi< istirahat vererek, 
tam beş saat şikiı.yet ve d~rt dinliyen 
İnönü, 'hiç de yorgun görünmüyor
du: Bilakis. yeni ve hayırlı tedbirle
rine sermaye olacak bir çok yeni 
hakikatler toplamış buhımrak. onun 
ışıklı vüzündeki hamle arzusunu, 
büsbütün keskinlestirmişti : 

- Hepinize teşP.kkür ederim. dedi. 
Bugün çok yoruldunuz. Yarın sa

bah dokuzda yine lıuradn bulus'!lım! 
Onu tanımryan birisi. ayrılırken. 

hüviyetini dolduran tevazuu ,zörsey
dl, bizi Jrendmne de~l. ken:lisini bi
ze minnettar sannbilirdi! 



TAN 

Üstündağın Muhakemesi Başladı 
(Btttı 7 incide) 

yer tesbit ve tatbik şekilleri de ka
nunların ruhuna ve metnine ve hu
kuki fikir ve telikkilere uygun de
ğildir, demiştir. 

Sabık vali, hakkında lüzumu mu· 
hakeme kai-an verilmesine sebep o
lan, keyfi ve yersiz muamelelerin 
vukuunu men için Şehir MeclisirJ· 
den tasdikli bir talimatname yapıl· 

maması, irtibatsız ve intizamsı:r; e
mirlerle idare etmek suretiyle bir 
takım tezebzübler vukuu.na meydan 
verdiği keyfiyetlerini ve diğer it· 
hamlan reddeylemiştir. 

Muhittin Ostündağ demiştir ki: 
"- Otobüs işlerinde mamulı.inbi~ 

olmak üzere da1mi encümenden tas
dilc ve isdar olunan kararların gayri 
kanunii olduğuna ve bunun hangi 
sebeple red ve iptali lazrm geldiğıne 
dair lüzumu muhakeme kararla
rında açık, kati, sarih bir kayıt ve 
hüküm mevcut olmadığı üzerinde 
muhterem hakimlerin nazarı dik-
katini celbederim.,, 

Sabık vali devamla: 

len mesuliyet her balcımdnn gayri va 
rit ve merduttur,, noktai nazarında 
bulunmuştur. 

Muhittin Ostündağ, kararnamenin 
6 mcı maddesinde Kurtuluş - Be
ynzıt hattının uçıl.mesınd:ı ve Sahur 
Samiye işletme ruhsatı veramesinde
ki muameleleri tetkilt m"!vzuu etme
sine, belediye iş1erlnin husnü cere
yanlarından kanunc.:l mesul tutula
rak Türk ceza kannnunı.m 240 ıncı 
maddesine tevfikan verilen lüzumu 
muhakeme karanna itiraz eylemiş, 

kendisine isnat edilen, vnzife suiisti
mali, halka karşı kendq~r1ni memur
lar üzerinde nafiz birer sahsiyet o
larak tanıtan açtk gözlerin, hallon 
ıırrtından geoçinen?k, h~vadan para 
kazanmalarına fırsat V!! imkan ve bu 
yolsuzluklara meydan verdiği hak
kındaki iddialan kabııl etrllemiş. de
miştir ki: "- Belectiy~ bu işler dı • 

kincisi Ahmet Şenoto imzası fle 
23. 7.937 tarihinde riyasete "·erilip ta 
rafımdan hesap işleri müdürlüğüne 

havale edilen arzuhalde Keresteci -
ler - Eyüp hattında işlemekte iken 
ruhsatnameleri istirdat ve bu kere 
a! ve iade olunan 3274 ve 3888 nu -
maralı arabalann yeni açılacak Maç
ka - Beyazıt hattında çalıştırılması -
na müsaade istediği halde kendisine 
cevap verilmemesidir. 

Bu adamın bu hatları beğenip a
çılacağını işittiği Maçka hattına ve
rilmesi hakkındaki talebinin isafına 
kanunen veya idari bir zaruret do -
layıslyle bir meeburiyet mi vardır ki 
terviç edilmemesi suç teşkil ediyor. 
İstidasına cevap verilmemesi keyfi 
ise bendenizin şahsen meşgul ve me. 
su) olabileceğim bir mevzu da de • 
ğildir. 

Reis - Kaç araba için ruhsat ver
ştnda cereyan eden s~fha~ından ha- diniz? 
kikaten haberdar mı:hr".' Bir takım 
muvazaalar olmustıır 'F.!/i~ mutlaka 
bir yolsuzluktan b~hse-dilecekse, onu 
mutlaka belediye harJcinde ve iş ya. 
panlara matuf ve müt&:?veecih olarak 
işin bünyesinde aramak lavmd1r. 

- 10 araba için, sonra fiyat me
selesi de öyle ... Biz en az para ile a
dam taşıyan buraya gelsin deme -
dik. Hattın açılmasına ne ben ne de 
vali taraftar değildik. 

beş günde de. Bunun bizimle alaka
sı yoktur. 

- Arabalar sefere çıktıktan bir 
ay sonra ruhsat tezkeresi verilmiş. 

- Hatırımda kalan şey şudur: İlk 
muamele tekemmül etmiş, mauyene
leri yapılmak, ondan sonra ruhsat-

namesi doldurulmak için hiçbir za

mana ihtiyaç kalmamıştır. Telefonla 

kime emir verılmiş, kime verilmemiş 
bunu bulmak lazımdır. Bu muame-

leyi ben yapmadım. Halka azami 
yardımı düşünerek vesaiti nakliye

nin bir an evvel faaliyete geçmesi 
için müsaade edilmiş, bu kolayhğı 

yapmış olan varsa ,bu kötü bir şey 

değildir. 1 
- Sabur Samlnin bir suçu var 

mı bu ışte? 

- Belediyeye bir müracaat vA.kt 
oldu. Bana geldi. Son birkaç kuru

şum var. Bunu yıyeceğım, müsaade 
ediniz de otobüs işleteyim, dedı. Ben 

de bu işler çok karışıktır, bunlara 
karışma, dedım. Fakat o ısrar etti, 

nasihl!timi dinlemedi. Şahsan bende-
"- Muamelatta tatbik olur'\an 

mukarrerat dahi encümenden l-;dar 
olunan ve meclise arzedilen talimat 
nameden ibarettir. Aksini iddhı hi-

Belediye bu muvazaalan evvelden - Peki Karaeftim OğuJian ile 
öğrenmek tmkamnn ve rırsahna ma- Hayri Ercandan başka talip yoktur, nıze vaki olan müracaati bundan iba 

lafı hakikattir.,, 
lik olamayınca, 5~renmedi diye bu diyorlar. rettir. 
muamelatı talil edilemez. Vali teftiş - Var efendim, dört talip daha Ostündağın sözleri burada bitti. 

Demiş, otobüs işleri talimatname
sinin hazırlanmasında gösterdiği id
dia edilen ihmal ithamını reddeyle-

mevkiinde değil, ~cra ve sevki ıda· var. Bundan sonra fen heyetı müdiJrü 
re makammdadır.,, Sabur Sami met1ele•i Hi.ısnu Keseroğlu ve varidat müdürü 

miştir. Kararnamenin yedinci maddesinde - Şu Sabur Sami meselesine ge- Neşet Altuğ söz alarak ,bu işin lten-

Muhittin Üstündağ, irtibat~ız Şişli - Fatih hattında Refet Hako- lelim. Bu adam otobüsleri ne vakit dilerile alakasını izah ettiler, kendi-
1a, on araba işletmek için verilen sefere çıkardı, ruhsat ne zaman ve
rr1üsaade, mevzuubahis mesPleyı Üs- rildi 
tündağ uzun uzun teşrih etrniş, badi- - Bu kabil muameleler riyaset 
senin safhalarını anlatmıştır. makamına vaki olur birisi müracaat 

lerine isnat ed ılen suçun kat'iyen 

gayrı varit olduğunu ilerı sürdüler. 

Muhakemeye yarın saat 9,5 ta de-

ve intizamsız emirlerle idare etmek 
suretiyle bir takım tezebzüblt?r~ !ıe· 
hep olması iddiasına temas erlerek 
kendisini şöyle müdafaa etmistir: 

"- Tczebzüp, madde tayini~ sure
tile irae edilir.,, 

Ekrem Sevencanın müdaltUUt eder, vali muvafık görürse mu- vam olunacaktır. 
Bundan sonra Ekrem Sevencan amele yürür. Bundan sonra endı- ===============z 

men kararı alınır, arabalar muaye-
L - h k k ayaaa kalktı ve hulasaten şu sözleri uzumu mu a eme ararnamesi· t- ne edilir, ondan sonra da müsaade 

nni 2 ci maddesindeki keyfi hareket, söyledi: edilir. 
otobüslerin hotbehot ticaretten me- ''Devlet Şuras1 umumi heyetinin - Yarım günde bütün işler bitmi' 
ncdildiği iddiahmnı da dof:rı"U bulmı- hakkımdaki karannı dinledim. 330 diyorlar? 
yan sabık belediye reisi, uzun uzun muamelatından dolayı bana atf ve _ Efendim yarım günde de olur, 
bu hareketlcrın asıl rr.aı:ilerıni, be· 1 isnat olunan suçlardan birincisi İb- 15 günde de olur. 

Banka Hırsızlarnıa 

Ait Tahkikat 
Suıtanahmet ~ıılh birinci ceza ha-

kimi Reşitle, müddeiumumi muavin
lerınden Orhan Kd.ı•i, dün İş Banka-lediyece alınan tE~dbirlerin kanuni j rahim isminde birisinin Bakırköy - _ Evet, telefonla emir verilmış, 

olduklarını anlatmı:itır. \Sirkeci hattınd~ ~tobüs işletmektey· bilet verilmiş. sının Beyoğlu şubesine gıdo.?rek. ban· 
Kararnamenin üçüncii maddesin· ken 30.3.37 tarihınde ruhsatnamele- - Ben bilet filin vermedlm.. kadan 18500 lira aşıran bHabı cari 

deki Aksaray - Yıldız otnbus hattı- ri istirdat ve bilahare cezaları af!e- - Sabur Sami bu otobüsleri nere- mPmuru Miışfikle arrl:adaşı Necdete 
nın açılmasındaki muamelenin yol- dilmiş olan 3268, 3353 numaralı oto- den getirmış? ait tetk ıkatla meşgul olmuşlardır. 
suzluğu iddiasına karşı Muhittin üs- büslerinin yine eskisi gibi Bakırköy _ Nereden getirdiğini ıyice bil-
tündağ: hattında işlemesine müsaade itasını miyorum. 'fetk:kat tam beş saat siınnüştür. 

Heyet Müşfikın defter lerını. hesabı - Bu babtakt müdafaamı btzatthl bir istida ile talep ettiği halde ~ra - - Hatta §Oförleri de beraber ge-
karar teşkil etmekte ve b;ma söz hı- fımdan Bakırköy hattına verilmiye- tirmiş. cari kayıtlarını ve l ı bin liraya alı-
rakmamaktadır.,, şeklinde cevaplan· rek Topkapı - Sirkeci hattına veril- _ Bütün bu muameleler riyaset nan ve hesabı cariyi b~tün tafsiliı.~i
dırmıştır. meal keyfiyetidir. Bu adamın ara - makamını alAkadar etmez, muayyen! le kaydeden hesap makıne;:ını tetkık 

Maçka _ Beyazıt ot"lbils hattına balannın. Bakırk?y hattına veril - bürolara tabi resen yapılacak işler-' etmişlerdir. Mi.ışfik bu ııahteklı.rlığı 
ait, muavin Ekrem Sevencanla müş- memesinın sebebı şudur: dir. yaptıktan sonra bütün kartonları im-
terek meziyetlerine temac; eden ltizu- Bakırköy hattında çalışan otobüs Reis bundan sonra Muhittin U's- ha etmiştir. Hesap makinesini şimdi-
mu muhakeme kararı dördüncü mad sahipleri demiryollar idaresinin yap- tündağa dönerek: ye kadar hic kımsenin aldat:nıya mu 
desine uzun boylu itirazda bulunan tığı büyük tenzilat dolayısiyle bu - Sahur Sami meselesinde tele- vaffak olduw,ı göri.iiememişti Mi.ış· 
sabık belediye reisi, beled 'ye rei-; mu hatta geçinemediklerinden bahisle fonla emir verd ğini~ doğru mudur? fikın .yazılac~k k~ğ:t.hı~ı ters basmak 

a · 1 ı k n uamelat kar- 18.6.937 tarihli bir istida ile beledi- - Hayır, verll\edım. suretıle makıneyı bile aldattığı tes-
vın enn n anun v~ m 1 · . b' ed'l · · 

ıınsınd i tl · · t ih ve tahlil ye reisliğine müracaat eder.ek yeni - • stisnaı muameleler yaptlm1ş ıt ı mıştır. ,... a vaz ye ermı eşr b'' .. 1 .. d b" · 1 
etmış· . " M k D + hattının hatlar acı1masını ve .ııral.>alr.rının o ve utun bun ar yarım gun e ıtmış 1 Saat on beşten sonra suclular tev-. - aç a- e:ıazı. - ı . • • ? k'"'- . . 
muameıa·tı d ·-' . t ik su-ı hatlara tahsisini istediler. ı dıyorlar, ne dersmız. ·ııuaneden getırilcrek ayrıc-a ifade. m a munv .nıme eşr . .. . . . . 
retile bana tevcih edilmek isteni- Bendenize atfolunan suçlardan i- - Efendım yarım gundede ol•Jr, lerıne de müracaat c:Jtlnııştır. 

İstanbul 
Şehrinden, 

i. İnönüne 
Sel Cim 

(Başı 1 incide) 

istiklAJ mücahitlerile, bütiın halk 
ve Mehmetciklerle beraber başar
dı. Bunun içindir ki. Türk inkılabı 
tepeden gelme bir inkılap değil, 

halkın içinden gelme bir inkılap
tır. Atatürk Türkiyenin ilk Cüm
hurreisidir. Bu nimetş!nas millet 
Atatürkün bu cümhuriyete yaptığı 
hizmetleri, en (eliketlı, en müşkül 
günlerdeki liderliğinin kıymetini 
hiçbir zaman unutmıyacaktır. ... 

• 
1 smet fnönüniln Cilınhurrefs. 

liğine, her şeyin kurtulduğu 
kolay ve emniyetli btr devtl'de gel
diğini zannetmeyiniz. fsmet f nönil
nün. Cümhurriyasetfne g~iğj ta
rihin bu devresinde. yalnız Tiirld
yenin değil. bütün dünya mflletle
rinin tstiklalleri, emniyetlert tehli
kededir. 1914 harbinden evvel. mil
letlerin başı üstünde öten felaket 
baykuşu. yine kanatlannı mılletle
rin üzerine ~ermisttr. Bütün cihan, 
bojtazına kadar silahlanmakta, gün 
gün müstakil mi11etleri bil'Pr birer 
kurban vennektP.dlr. Harbin hangi 
gün. hangi toprajb -;irayet edeceği 
çok kuvvetle tahmin edilemezse de. 
her milletin bu tehlikenin karşı
sında olciu~ kemirilebillr. 

İsmet İnönü. tarihin bu mUşkQl 
devresinde. ikinci Ciimhurreisi o
larak bu m111etin başındadır. Türk 
millPti. bütün dünva milletlerfle 
beraber. ikinci bir Cihan 'Harbinin 
muvacehesindedir. 'Ru f1rtlna ve se
le kar1şmadan di.\nya hadi~elerine 

seyirci kalmak sulhii. terakkiyi, in
sanlığ'ın yük~elmesini seven her 
f Prrlin. liı"T mille>tTn Pn biritıci dile
~idir Fakat hadiseler. arzuları, 

çeli~i avuclannön bilken Her~i.il ırl
bt kmlr ~ecer f mkans,zlıklann. za
ruretlerin kar41unda kalabiliri& 
Dünvanm ı?idisine bakt1 ~1mn za
man. emnivet ve huzur iı;inde uyu
mamıza. varını sükCınetlP h.ekleme-
mize imkan voktur Gözlerimiz a
eık. bütün hacHı;el~rl vekar ve sÜ· 
kıin lle sevrederken tst;klalimize 
karst ıtelen her tehlikeyi evveldPn 
hesaphyan ve karsrh"'an htr lidere 
muhtac1z. f ste tsmet tnönU. bize 
hu emnfvet ve ftiınıadı vıı>r.E>n Cüm
hurrefstdir. Türk mitlett mukadde. 
ratm1 ona tesı:m Pttif!i zaman. bu 
1c:tiM1'1t ormn hiikiilme?! n?mfne. f. 
rarlecıfne. kfvasethıe. uza1!1 vörerı si· 
vı:ııd kudretine emnivet etmic:tir 
Biz rahnt uvuvonız. o b~lkl de hiç 
uvıımuvordur. Bir milll"t idn. bu 
kadar emnfvet ve itimatla mukad· 
deratım bir lidere teslim ediş. ta. 
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BULMACA 
Dünkü bulmacamızın 

haJJedilmiş şekli 
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YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Evin ilstü e İskambilde birli e Sb 

sayı. 

2 - Mader e Bir nota e Uzuvlar. 
3 - Mangalda bulunur e CarL 
4 - Bir vllAyetimlz.. 
B - Hicap e Bedel e Suçunu batır 

lam ak. 
8 - Sart edatı e Taharrt eder e Bit 

nota. 
7 - Bir dal. 
8 - Fena bulmamak e Bir k!Spek eiıY 

d. 
9 - Cesur e Bir renk e Tavlada bd"' 

lunur. 
10 - Şeref e Bir nata e Namus. 

17 Bin Lirahk ihtilas 
Birinci sorgu hakimliği t>vrak tah' 

rif etmek ve sahtek5riık ya}:'mak sll" 
retile 17 bin lira kadar para ihtilas 
cttikler.ı 1ddiasile tevk,f edıien adli' 
ye levazım müdiiriı Asım ve l~vazır!I 
memurlanndan Eı"lin. Tevfik vl 
Nefi hakkındaki tahkikr.tl hifirmit 
tir. Suçlulardan bi:oı!l: ·nin tev .. ifhane
de iken akli va?.iy~tind~~ Şt.iphe e
dttedWr ll-ked..-1 te.b~ edlldiı':tj ,_ 

t7İn adli tıp müe~ese!;i m:.i!;ahedehll" 
nesine gönderilmisti ~1.iiesse~e ket1" 
disinde cezai ehhyet1 ks ld1r:ıcak bit 
hastalık bulunmBrfı~ı lıakkında rapot 
vermiştir. Dava ynkında aetr cezl 
mahkemPsine in!lkal edecektir. 

rihln bu millete ikinci bir ~asibi
dir. 

B unun içindir ki İstanbul şeh-
ri, ismet tnönihıti yalnıı 

Cümhurreisi sıfatile değil. TürlC 
tarihin·n büyük ink1liıp~ıs1, kurta• 
ncısı. Türk milletinin mukaddera" 
tını ve istiklalini bekliyen bilvük 
millet babası. haltt babası sıfatlle 
karşılıyor. Bu toora~::1 bu :-ıfatlarls 
ayak basan Büyük Cümhurreisini 
seV1ıncle selAmlıyor. 

- Baş üsti.ıne üstad. Benden de bir, fakat... T b' ruhl - -aze ır a kalktığı halde bırkaç defa içtni 
- Li.ısyen Hanımefendi belki ansızın çıkagelir. çekti. Bir şeyler yapmak istiyordu. Nihayet karar 
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Görmesin. Bilirsin ki o beni torununun küçük toru- verdi. Bugün üç dost mezarı ziyaret edecek. 
nu g 'bi h maye eder. Halbuki işte dört ay oldu ki Zincirlikuyuya gelmeden otobüsten indi. Ağır ağır 
bir tek kadehe hasret çekiyorum. Bütün gönlünü yürüyor. Hiçbir şey düşünmediği halde bir şeyler 
bana veren sen hususi dostum, benden bir teki esir- düşünür görünüyor. Ruhundaki tazelik canlanmış-
ger misin? tır, handiyse neşeye döneeektir. Once Hamitle konu· 

Vurgun heyecanla haykırmak isterdi: şacak.. Neler konuşacak? 
- Istersen b.r binl'k sunayım Benim gonlume ne _ Ya benden, Lüsyen Hanımdan gizli, bir kadeh 

Lüsycn karışır .ne de kaptan paşa! rakı isterse? 
Fakat haykırmazdı. Hamide gösterilen o dikkat ve Belli belirsiz gülümsedi. Macann gazino bozuntu-

şefkat ancak hürmete layıktır. sundan bir yirmi sekizlik küçük şişe alıp cebine 
Odasından çıkmadığı aylardan artma epeyce pa - Dalavera etme Davalaciro! Meydandaki delikanlılar kesiksiz haykırıyorlar: koydu. Asri mezarlık denilen çölün kapı denilen ya· 

rası vardı. Boğazın Anadolu kıyısında bir pansiyon? Şakalanan delikanlı sahiden iri yarı bir şeydi. O- - Davalaciro! Göğsüme çarptın. Davalaciro! Se- nğından gırince alnının şakına gübreli bir toprak 
Bulamadı. Bulduklan da pek Adem baba devrin- teki arkadaşlan da ona Davalaciro diyorlardı. nin Leman geç·yor Davalaciro! Topu bana.. yığını çarptı. Onun da tA yanıbaşında bir yığın daha 
den kalma odalardı. Rumeli kıyısı tutulmuştu. Zar Davalaciro! Yani aşkı uğrunda cemiyeti, hayatı, Demek genç. sev mli delikanlı Lemana aşık. O vardı. Ham din toprağını tanıyordu. Çamurdan ya-
zor Yenimahallede bir oda buldu. d k d · r · · k k' b"t·· k · algalan ve ölümü yenen adam! Bu adam ne kadar a ar gız ısız aşı 1 u un ar aoaşları bu aşktan ratılan insanlar, birbirlerinin toprağını tanımazlarsa 

Uçüncü gün palazlandı, serpildi, yüzüne renk kuvvetliydi. Fakat ondan daha kuvvet! si de var; Da- serbestçe konuşabiliyorlar. adam del'Mllerdir. 
geldi, Vurgun eskl Vurgun değildi, maneviyetçe ve ı · L d k' H t d k L 6 • 

va acıroyu yaratan adam! Yani Abdülhak Hiımit. cmıın a ım. aya ın a ço emanlar tammış- - Içi bütün bir dehA ve ruhla dolu olan bu tüm-
sıhhatçe çok uygun olmakla beraber neşesi gelmiş, y · b H ·d· d F k t b · t · h 
iştahı açılmış, dili çözülmüştü. anı ambaşka dünyalar şairi. Abdülhak Hamidj tı. er çcş ın en. a a ır anesı at.ırasında de- sek yüz metre daha ilerıde olamaz mıydı? Çevresi 

Balık mütehassısı Mardirosun denlz üstündeki çok severdi. Büyük bir farkla: Hamit onu ondan rin bir iz bırakmıştı: Turşu~unun Leman. elli metre nısıf kutrunda bir meydan bırakılamaz 
yarı gazinosunda bir köşeyi gedik olarak benimse- daha çok severdi. Bu sevgi edebi olmaktan ziyade Belki otuz beş yıl ön~~ ir turşucu delikanlı btr mıydı? Bu nankörlerren sonra gelen şu vefalı yeni 

1 hayati idl Abdülhak Himit V'iyanadan kimsesiz Lemanla sevişiyorlar. ütün aile muhalifliklerine nesil ona bır' a·bı'de dı'kecek . Fakat nereye?. Hadi be di. Oğleye kadar ça ışıyor, yemek vakti yürüyerek d" d"A-'· ·· Le 
b 1 dö .. b d"' d'·ow~ on U5U zaman aşağı yukan kimse aldırış etme- inat evlen yorlar. Bir gun man bir tabanca ku~ ser de! Mühendislik, mimarlık taslamag~a gelmedin, 

uraya ge iyor, nuşte aşı on u6~ için bir saat miştl. Yahut üstünkörü bahsetmiflerdi. Yalnız Vyr- il 
uyuyor, tekrar akşama kadar çalıştıktan sonra, kö- şunu e... Hiınitle ruhlaşmağa geldin! 

1 il ~l 1 F bl ha d gun ona hem göğsünün, hem kaleminin kalbini aç- Bunların hepsi vız! Ona ne? O Lemanı. asıl Ah- Mezan şo··yle bir dönüp dolaştı. Cebindeki şişevı. · 
§esine gidip o tası e e6 en yor. ena r yat e- mıı, gönül dlhisini en 1 ............ aelme heyecanlarla ........ b' ·· rt · b t · ı haf 
ğil ama, gidiş fena. Boğaziçi. Deniz. Yept HavL llmlamıştı. ~~ • ....- met Ras'min ır gu esı ve es esı e ızasına işle- çıkardı, dibini tabanına vurup mantarını fırlattı Me-
Sahilde oda. Balık. Kırk dokuzluk. Ve Mardln>s. ıs miştir. O zamanlar Ahmet Rasim bu hadise üzerine zann gübreleşmiş çelenklerini şöyle araladı ve Şişe-
Bir insanı çileden ··•• .. armağa biner defa yeten gü- terse IUD't tekilde olsun, unutulmuşluğunü gö- bir şarkı bestelemışti: "Leman gidiyor, vuslatımız Din içini son damlasına kadar serpiştirdi. Ayak ucu-

\'<n ren. Hlmit 0 kadar gizli bir elem ve ıztırap içindey- h k ld 11 ldl. 
zel şeyler. Sanatkar ise güzele bağlıdır. dl ki v ma şere a ı... na ge şişeyi toprağa ters dikti: 

S h t urgunun bu heyecanlı aelAmlayı.şuu cihan de- Vurgun hem garipsedi, dem tuhafsadı. Davalact- _ Sana fanus takıyorum Hamit! dedi. 
Mezarlarda eya a l ter bulmuştu. Büyük sevgi ve aamhntlik bu dakika- rodan Hamide. Lemandan Ahmet Rasime geçtiil Oraya çömeldi. Oturdu. Dizlerini dikti, dlrseKıen-

Bu gece rüya görmedi: ne sevinçi, ne korku u. dan başlamıştı. Pek seyrek görütilrlerdi. Fakat 
0 
Lısa ruh 
11. için. Bu bir tedai değildi. bir muammasıydı, el nt dizlerine, alnım avuçlarına dav. adı. 

Demek yine her nasılsa ve her nedense sızmıştı. ve seyrek buluşmalar ikisi için de manevi 1..:- saadet la fı 
zdi. V ~ topundan doğan bir telepati. Daha şaşı eak tara Ve Himitle, Fatma Hanımla, Davalaciro ile ko-

Böyle kendinden geçtiği geceler rüya görme e olurdu. iler·dekı deniz meyhanesinin gr@mofonundakı plik nuştu. 
rüya görmediği gecelerin sabahı vücutca bitik, fakat Vurgun her sabah yalı gazinosunda oturur. C!-'-. ld 

izi ~ o u. Gramofon "Demirciler demir döğer tunç Hususf btr otomobil. Biri şişman. biri sıska iki a-
ruhça dl·rı· kalkardı. Penceresini açtı. Den seyret· sen dörtlük fık, zarif ve dama genç H.e.-•t y 1 d 

dan - w;ıu avq o ur, sen gi ersen benım hallın nice olur" halk şar- dam. Iki süslü paçoz. Sahil oteller nden birınden ti. Yandan balıkçıların ağ kuruttuktan mey go- yavaf gelir, yanına oturur, vapur beklerdi k 
1 il ısını çalıyordu. Bu şarkı narın dostu Hayn Temel· döndükleri vüzlerindeki yorgunluktan belli Durdu-

ru-nürdli. Bir takım delikanlılar birbirlerine e e - Bir kahve ile bir rakı ısmarla huausl dostum. ll . b .1 

yül nın oşser olduğu zamanlar ağzından düşmeyen bir lar. "Hinıldin ayak ucunda bu saatte mürakabeye 
top atıp eğleniyorlar. Ne mesut nesil! diye ke en.- Fakat rakı senin önünde duraun, kahve benim. Ve bes•--dt Fak . te H . 

fL.. ____ ....:.._...:...a_:........ıı...:...a....ı..--:L...ı....~· ı-....ı·.sı· ı.-J.r...ıı:gs.1&.sa.Jı:.a_euı:·:..........r.a&a11.....1ta11ım!!rl....-.ıın..JleecelcslıEL...:-.I03ı!!L..lı-ı_ _____ ......:-:...-""w.....3 
... ·.___a_ı___:ış:.......:......:..:..:a::yrı:...:..:...:d::e_Çamli:!.::;:::·:..::m=an::::m::::m.:..:su:.1::ann::..=.::a:_....,::d=a:.::la::n~b~u~a~p~ta~l ~da kim?" der bi B!!l · rek seyretti-
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"Hah, Bak Bu Olur işte,, 
1 Bu işten Benim de Malumatım 

Namus Sözü · şa E miyeceğinize 
n11 B 1 nduij 

• • 
ls~erım 

K endimi tanitmak suretile 
kırışnn ve sarar~n çehresi

n·, müddei umumi Mazhar bey ta
rafından geldi0inı! sfiyliyerek gül
di.ırdü.m. 't'e p::!-mhelcştirdim. 

Yordanaki efendi, yaptığım tek
lü karşısında derin bir cüşünceye 
daldı. Renkten renge glriy':>r, yut
kunuyor, yutkunuyor, ~ez.nı açı> 
olur, yahut olma-ı diyeıniyı)rdu bı.r 
türlu. Nihayet ba~uu kaldırUı, nem
li gözleri ile uzun uzun yüzUıne 
ba.üı. İçini çekerek: 

- Azizim karde~im. Bu adamla
rın evrakını ben tetkik ettim. Hem 
de bir kaç defa. Şaka det,ri.1, ortada 
bir kasabayı basm'.l.k, JıükumetJmv 
\retler ne karşı koymak ve sımra da 
gece yarısı kapı k1rrna't suretile 
girilen bir evden alımın b:r adrunın 
kafasını koparmak. B:.ı cunimlerle 
zan altında bulunan bu adamiarı 
ben nasıl kurtarabılirim. Değil bu 
işi yapacağımı, h::ıttii sizinle bu hu
susta göruştuğiimü duyarlar ise be
ni yok ederler. Rica ederim mazur 
görunüz bu işte beni. Bu nazereti
rni yarın Mazhar Beyefend ye de 
arz ve affını rica ve niynz ederim. 
Demiş, son sözünü de söylemişti. 

Tabii haklıydı bu zat. Fakat, hak
kını teslim etmekle berab~r taciz
den vaz geçmemiş, k·:mdisini muh
telif teklifler karjısındu bırakmış
tım. Son teklifim biraz yüziinü gül
dürmüş. Ve: 

- Hah bak bu olur işte ... Yalnız 
ynpncağımz bu işten bcn~rn de ~n
IUmnttm bulundui{unu ifşa ctmıye

inıze dair nnnıus sJzü ... 
z nü, çe~il ç~şit yeminlerle 

kes Bekir Sıtkı, 'fabancah Ali gıöi 
kin beslediğim şerirler. Ne yazık 
ki kurtarmak istediğim üç arkadaş 
için, bütün bu kafnlnrı ~zılecek, 

leşleri yere serilecek tngerek!P.rin 
çalımlı, bııyağı meydan okurcasına 
gcç "şlerine göz yumuyor, u-
zandığım yerde ~açırdı~ını fırsat

Jnnn ateşi ile kıvranıyor. kaynı

yordum . . 

D ördüncü gOııü, öğle ile ikindi 
vakitleri arasında idL Taş ve 

topraklar üzerinde vatmaktan, in
tizar ateşleri içind~ ynnınaktan 
külçe kesilen vücutlar1mıı:a, gözcü 
lük eden arkadaşımızın ~nldığı bir 
işaret islığı, İsrafilin suru gibi tesir 
yapmıştı. Hepimiz yerlerimizi al
mış, tüfeklerin kabzalarını kavra
mıştık. Gözlediğimiz yolun döne
mecinden düzlüğe çıkmışlardı bi
zim dertliler. Ortada Hasan kar
deşko, iki yanında Rosnak Nuri ile 
korna korucusu Osmnn yürüyor-
lardı. Ayaklarından bukağılı ve 
boyunlarına dolar.ıp uçlnrı bilek
lerine takılı, ağır işkence zincirleri 
altında kanburlaşan zivalh yoldaş
ların acıklı hallerini bir görsey
diniz, saç, sakal uzamış, çehreleri 
sararmış. göz oyukları morarmış
tı. Vücutlar1 kederden. işkenceden 
erimiş, incelmişlerdi. Sanki yürü
müvor. sürünilyorlnrdt. 

Zavallrlann arkasına da altt 
jandarma yilklcmişlerdı. Bunun na 
sıl ağır bir yük olduğu!lU, ancak 
bizim gibi çekenler. taşıyanlar bi
lri. Benim de yüreğim <'Ok yanık-

tır bu ih ı y . ele h fsız
lan dn olursa medet alluh. İnsan 

B aşlar yine ône iğilmişti. Göz
ler yine toprağa d.l:tilıniştl 

Alçak Vahdettinin, hain hiıkümeti
nin milli kuvvetler h~kkmda yap
tırdığı propagandalarla. öyle zehir 
lenmişti ki bu ya\Tucuklar• ... Söz
leri sözlerine, duyguları duyguları 
na uymayan işgoılcilcri, nankörleri 
millete ve mülke dost sanıyor, biz 
kardeşlerini düşman Eayıyor!nrdı. 

Candan yaptlğım tckfülere, babaca 
verdiğim öğütlere oınuz 5;jkiyor-
1ardı. Oracıkta :laha fazla durmnğa 
bu arslan yavrularının zehirli yu· 
reklerini paklamağa vakit ve imkfin 
yoktu. Not defterimden kopardı
ğım bir kağıda, nıcvıı:uflnrın ta
rafımdan alındığını ynzıp :mzala
dıktan sonra birine uzattım, ve· 

- Bu kağıdı yliz basını;:a ve
riniz, içinde mahpusları elinizden 
aldığımı yazdım .Kendinizi cezadan 
kurtarmak icin. Sadık baba. üzeri-
mize yüz kişi kişi ile çullandı ve 

hapisleri elimizden aldı . deyiniz e
mi? .. Hadi b~kghm. 'I'oplayın z'n
cirleri. alın tüfeklerinizi de düzü
lün yola. 

<; evinmişlerdi yavrueulcJar. Tii
""' feklerine öyle bir atııış ve 
sarılışları vardı ki... Beni bue ağ
lattı ve Türkün atı, korısı, sıJıihı 

namusudur, sôzünil hı:ıtırlutu. Ten
bihim veçh le nrknlnrınn bakma
dan ilerliyor omuztorındaki zinc·r
lcr!n ağırlığı ile ar:ı sıra sendeli
yorlardı. Nurla zulmeti ayırt e~.J>

miyecek kadar gö1lcri kar.ırtılan 
bu zavallıların arkasınrian uzun 
ıu,,u.,, .• ,.t , ~ Cl l. 

< I>c vamı vo.r) 

R afael, on dört aydanberi zin
dan daydı. Bütun dünyası 

dört duvardan örülmüştü. O be -
yaz duvarlar ki, artık Rafael çat
laklarını ve kertenkelelerinin ade
dini ezbere bıliyordu. Onun gü -
neşi, semanın mavıliğini demir 
parmaklıklarile kesen ıiıazgal de
liğinden ibaretti. Sekiz ayak uzun 
Juğundaki hücresinin yarısını, de-
mır halkası bedenini sıkan zincir
ler dolduruyor, yarısına da ken -
disi zor sığıyordu. 

İdama mahkümdu. Dosyası Mad 
rit'te son dcfn gözden ge;iri

lirken, o aylardır buraya canlı 

olarak gömülmüş, sabırsızlık için
de celladın bir hamlede kendisini 
bütün ıztıraplardnn kurtaracağı 

saati bekliyordu. 

Yapayalnızdı. Bu mezarda on -
dan başka bir canlı mahlük bu -
lunması istenmiyordu. Bir gün, 
parmnklığın kenarında, neşeli bir 
serçecik göründü. Fakat bu m in
yon ziya miıpteliı.sı; karanlık zin
danda, zincir kelepçeleri içinde 
yatan ve yaz ortasında soğuktan 

kakırdıyan solgun adama bakmak 
tan ürkerek kaçtı. 

Rafael'e hayatı hntırlatan tek 
gürültü, diğer mahpusların; ge -
z:nti saatındeki seslerıydi. Onlar 
başlarının üzerinde gökyüzünü gö
rebiliyorlar, temiz hava alabili -
yorlardı, ayakları serbestti ve is
tedikleri g bi görüşmek hakkbla 
mali~tiler. Bedbahtlığın hapisha -
ne hücresine kadar inen derece -
leri vardı. Burndn Rnfacl, beşerin 
ebedi memnuniycts zliği sımna 

ermişti. O, bahçede serbest geze -
bilenlere; bahçedekiler de soknk
larda ve şehirlerde hürriyetlerine 
malik olanlara gıpta ediyorlardı. 

tht mal sokaktakiler de kendi 
ların öre h yatlarından 

memnun değildiler; ihtiraslan 
---,,-ıtıtosı·trtimm muhntnbımn knrşı borç

landığ.m mmnct ve ı;ukrnn1mı öde-
yerek, elini h ürmetle uperek yanın 
dan çı]<tım. Aradım ~ok zaman geç· 
tiği ve o vak tler suc adde~lilcn bir 
çok fiiller sonra hizmet olo.rak kn
bul edildiği için arnnuzda karnr
laşan şeyi, şimdi §Uracıkt::ı ı::öyle
yivcrmek, pek pe!-t te ooş J,oğazlık 
sayılrnaz, 

cehennem zebanisi gibi kan kustu-,-..-------------------------------
rurlar. Ne ise geçelim. 1 

K ararım1zm hulasası şu idi: 
Yordanaki cforuli sorguya 

çekmek için maznunları ş·ıe kay
makamlığından istiyec=k, ben de 
yolda jandarmalar1n clınden ala
caktım. Gerçi bu suretle müstnntik 
efendiyi, pek te haklı olarak çe
kindiği mesuliyetten. arkadaşları 
da büyük bir felaket. belki de f e
ci bir akıbetten kurtarıyordurr. am
ma İstanbul hiikl'ımctince tutulnn 
seyyiat listeme de sunturlu bir suç 
ilave etmiş oluy~rdum. Fnkat bun
dan dolayı ne tee~sür ve ne de kor
ku duyuyordum. Öyle yrı, b!r de
fa yağmurla ıslandıktan sonra do
ludaıı sakınıp kaçmncnıc değildim 
ra! Hain Ferit hiıkiımeti zaten ~ı
yaben idam knrarımı vermiş, her 
nerede görülürsem ölü veya diri 
tutulmam için, her tarafa sıkı e· 
mirler göndermi.şti. Bu işi yapsam 
da yapmasam da, tutabilirlerse, za
ten öldürüleccğime göre, işliyece
ğim bütün suçlar yanıma kar ka
lacak demekti. Bu sebeple. netice 

itibarile, aleyh1rne olsn oilc müs
tantik ile yapt1ğımız anlllşmayı bir 
ınuvnffakiyet saydım ve bı.ı muvaf
fnk iyetin yüregıme cloldurduğu se
'\Tinç ile ht>mcn yola çıktım. Bir 
şimendifer hlZl ile Esnt paşa çüt
liğine koştum. 

Arkadac:far da sevinmişler, he
men hazırlnmp yola dlizülınüşler
di. lki gün sonra Ömerli fle Hiciz 

arasındaki (Dindere) mevkiinde i
dik. Şile yolunu kesmis, hacı bek
ler gibi gözlerhnizi y1Jla dikmiş

tik . Geceli ve gündüzlil üı; gün sü
ren bu bekleme bl:d öyle üzmüş, 
sinirlend rmişti ki. önümi.b:den bek 
lcdi ~imiz değil. hiç ummadıkları
mız gelip geçiyord1.ı. Hem de kim
ler biliyor mus•.ınuz? .. U stcr. V:ıtel 
g"bi kanlarımı susndıjtım, Zahar
~nd·s. Papas Yermanos gibi deri
lerini yüzmeğe ant içtigi.m, Çer-

Knf'Je pusumuzun cevrelediği sa
ha içine girmişti. Mak!>od1mTz. tan
danna lan hırpalamak dP-ğil, korku
tup ellerinden arkııdaşlanmızı al
mak olduğu için, siltıh patlatmnğa 
lüzum görmemiştik. Silah davran
mış vnziyette, ansJzın ve hep bir
likte ayağa kalkarak kafileyi dört 
yandan san\·ermist·k. ~Jandarmalar 
müdafaa imkanının bulunmad19ın1 
derhal anlamıs, İ"?i tatlılığ'n baqla
m1şlnrdı . Silahlarını dn yere bırak 
mışlardı. Neferlerden biri bukll~
ların kilitlerini açarken ben de 
yardım ediyor, bn su"suz jandar
maların bu çok a~ır olan zincirleri 
Şileye kadar nas1l taşıyacaklarını 
düşünüyordum. Cok acıyor. onlan 
bu yükten kurtarmak için bir çare 
arıyordum. 

GerçJ arltadaslnn ztncird~n kur
tarmış, serbestliğ~ kavu~1ıJrmuştuk 

amma. biliyorum, jnncinrmalan a
ğır bir mesuliyet zl.ncirile sarmış
tık. İnsafsız ve hi-zP. diişman olan 
yüzbaşıları, arkadaşlarımı2dan boş 

kalan hapishane hül'resine, hiç şüp 
hesiz. bu suçsuzlan sokn<.'ak ve al
lah bilir. ne kanar da dayak ata
caktı. Bunları dii ·ünclükçe, bükü
len boyunlarına, gamlnnan yüzle
rine baktıkça yüreğim parçalanı

yordu. Davanamaıiım artık. sokul
dum yanlarına. Giılt?• yüzle: 

- Çocuklar, dett ·ım. Biliyorum. 
Yıi1lınc:ımz sl7.i cok hırµahvacak, 

belki de seneler~ havis yatıracak. 
Ne yapayım ki. size acıdıilı.m ka
dar, elinizden aldıi:rtM arkadaşlan
ma da acıyorum. fstçrseııjz gelin, 
sizi de kurtarayım. 
Altısının da yere bnkan gözlt>ri 

parla mı~. bakış lan, ırtn r.ptan. kın
şan yüzüme takılmıştı. Be!ll kı kur 
tuluş vaadi ile ümit dolan yürek
leri hızlı hızlı çarpıyordu. Karşıla
rına çömeldim, söz!erimi tnmamla

dun. 
- Hadi, dedim. S iz de gelin bi-

zimle Milleti, menı~eketi bu kara I 
yürekli dü~anlurdıın, klzıl elli 

1 
nankörleırden kurt~rn·a~a. sav~~~n 1 
Anadoludaki büyuklerır.ııze gotu-
rellm, yer yer top~a?an kardeş!eri-1 
nize katıştıralım sızL 

-Ap ·sif Ameliyatından Sonra ... 
Apnndisit hnstnlığı hirdenhire 

gelince insan onu kendi kendine 
teşhh edemiycceği ~:iphesiz ol • 
makin heral>er, bcklrnırt:~ \'e 
düşiinmcğe de \'akti kalmaz. Bn· 
şındn hafif g<irUnse bile birden • 
bire ağll' hlr hastalık olabilir, O
nun için insnn knrnının snğ tarn
fındn biraz aşnğı) 11 dof:'Tu, hnttfı 
göbeğinin etrafında şiddetli ve 
dc\'amlı bir snncı hissedince, hele 
bulııntı ve sonrası da olur, bir de 
inkıbazla birlikte ga:dar dn çık· 
mazsn, vakit geçirmeden hemen 
hekime muayene olunmak ve he· 
kim ameliyat liizum göstcı-irse 
onu da hiç tcrcddiit etmeden he· 
men yaptırmak lüzımdır. Lüzumlu 
aınelh·at ne kadar ge<"ikirse-hil· 
hassa· apandisit hastalıi,ıtında-tch 
like o kadar artar. 

Ameliyata, tabii kan acak de
ğiliz. Ameliyattan sonrı:ı nasıl per
hiz etmek lftzım olduğunu, ne \'a· 
l<lt bayağı l'Cmcğc başlanılacağıııı 
da operatör tayin edecektir. 

Fakat... Bazılannda ameliynt 
yapılır, apandis çıkarılır. Hasla 
iyi oldu, yalnız biraz znfiyeti kal
dı, diye operatör elini çeker de, 
ameliyattan önceki sancılar gene 
meydana çıkar. Kimisinde dnhn 
n<'kahet devrindeyken, kimisinde 
de aylarca sonra ... Bu ağrılar cok 
defo tamam tamam, nmeliyntln 
çıkarılmış olan apandisin yerin· 
de haşlar \'e etrafına yayılır. Ba· 
zıc;•nda ağrılar birdenbire ilk hns
tnlıkta oldui:'lı gibi, meydana rıkar. 
Gene ilk hastalıkta olduğu ~ihi in· 
kıhaz olur, ırnzlar da çıkar. Bu 
sefer ateş yükselmezse de bulantı 
ve sonrasuun gelmesine bir mani 
yoktur. 

Bazılarında da sancılar gene 
ayni yerde, fnknt ince ince ha.;lar, 
sonra artar, etrafa yayılır, yürlir -
ken, ayakta dururkeri pek 1IJdrt
lenir. İo;tirohnt erlince biraz hnfif
ler. Vakıa anandisit hastah~ının 
mii7.mİn şekli rle vardır am:ı. n • 
meli\'at yapıldıktan, apandis ('tka· 
rıldıktan sonra artık nrafta ne müz. 
mini, ne de harf hir iltihan hah,.11 
gelmez .. Operatörlerin -şüphesiz, 
pek nadir olarak- kann ııçtık-

lan vakit yaranın içinde öteherl 
unutarak yarayı diktikleri olursa 
da apnndisit ameliyatı yapan ope
ratiirlerin npnndis çıknrmağı unut
tuklan şimdiye kadar hiç işhlil • 
mcmlştir. Apandis ~ıknr•lmış olun
ca da bu apandisit nğrılan nere
den gelir? 

Onun i~in insan-pek tabii ola· 
rak--opcrntöriine gider, sorar. A
meliyattan sonraki hu sancılnr cok 
defa, e ki apandisit hastalığmın 
sebep olduğu knnn znrı lltihnhın
dan dolayı kamın kennn ile har · 
sak arasında hnstl ohnu, llislk
lcrden ileri gelir. Bunlar barsak • 
lan ~cknck sancı yaparlar. bnr -
saklnrı daraltırlar, inkıbazn sehep 
olurlar. Onun icin insan apandisit 
hnstnlığının tekrar basladığını c;a
nır. Operatör lüzum görürse tek -
rar ameliyat yapar, o Uişiklerl 
keser, sancılar da kalmaz. 

Kimisinde de, apandisit ameli • 
yatından S'Onra mide boşhığu11da 
şiddetli ağrılar meydana (tkar. 
Bu da midede yahut ince barsağın 
bnşlangırında hir ül erden ileri 
gelir. Ameliyat yapılır, ~·ahnt ya
pılmadan tedavi olunur, sancılar 
geçer. 

Ancak bir de var kl, amelivnt 
yapıldığı halde ne karında Hişik, 
ne de midede yahut ba ka bir :rer
de hl~ bir şey bulunmaz. Fnknt 
sancılar halll devam eder. tmmn 
gene opcrntiire ha vurur. Fnk.tt 
opernför anıeliyatta hi~ hir sey 
görmediği için hu sefer öfkelenir. 
O halde bu sancılar nereden ge
lir? 

Beyinden... Ama beyin ağrı
sından değil, apandi it hastalıl.rının 
ornda hasıl rttiği hayal ameliyat
tan onra sillnmemi tir de in<1nn 
kendlciinl hala hasta sanıl'. Rirr.ok 
hac;fnhklarda hu hal olabilir. has· 
talık J?Ct'er, fakat onun hayati-is 
terseniz kuruntusu dcyinİ:7:-kahr. 

Onun için apandisit ameliyatın
karnın l~erlsinde ili ikler vahut 
dan sonra sancılal' kavbolmn7.sa. 
midede ülser bulunmazsa --OJl&

ratiirUn başını ağntmaktansa
slnlr mütehassuı hekime gitmek 
M olur. 

Blasco • lbanez'den 

r=-------

c-

vardı; kimbilir neye karşı? Hür -
riyet bu kadar güzelken!.. Onlar 
muhakkak mahpus olmağa layık -
tılar! ••• 

R afael kabil olabildiğinden 
daha çok bedbnhttı. Bir ü

mitsizl;k zamanında, toprak altın
dan tünel kazarak kaçmayı tecrü
be etmişti ve yakalanmıştı. 

Şimdi nezaret daha sıkılaşmıştı. 
Vaktiyle annesinden öğrendiği du
aları okuyarak vakıt geçirmek is
temiş, susturulmuştu. Kendini de
li gostermeyi mi düşünüyordu? 

Hayır. Celludın bir hastayı boğ -
maması için onu vücut ve akılca 

sağlam olarak muhafaza etmek is
tiyorlardı. Onun da deli olmağa 
niyeti yoktu. 

Fakat on dört aydır hareketsiz
lik, fena gıdn, onu sona ynklaştır
mışb. Gecelcrl kfıbuslar geçiri -
yor, rüyasında, düşmonlan onu 
öldürmek istiyorlardı. Gündiiz, 
nıazis :ni düşünüyor, bir cerh va -
kasından sonra hnpishnneden kö
ye dörfüşünü hatırlıyordu. Bütlin 
muhit onun yaptıklariyle heye -
canlanıyordu. Ne haşindi, şu Ra • 
fael! .. Köyün en güzel kızı , sev • 
diğinden değil, korkusundan, o
nun kansı olmağa karar vermişti. 

Belediye azaları onu kır bekçi
si tayin etmişlerdii intihaplarda 
- elde silah - kendilerine yar -
dım etsin diye yüzde veriyorlardı. 
Artık Rafael, mmtakaya hakimdL 
Mağli'ıp partinin adamlarını pes 
ded"rtmişti. Lakin onlar da 'Sür -
günden yeni dönmüş bir kürek 
mahkumunu Rafaelin karşısına çı
kardılar. 

Allah için herifin sanat şerefi 
tehlikedeydi; ckmeğlni almak is -
tiyen rakibi ortadan kaldırmak la
zımdı. 

Bu işi becerdi. Sonra hapisha • 
ne, muhakeme. Maktulü karşısı -
na çıkaranlar şimdi RafaelJ ter -
kedivermişlcrdi. Sonra mahkCııni • 
yet, zindanda ölümü bckliyerck 
geçen bu mendebur on dört ay, ih 
timal öküz arabasıyle seyahat et
tiği ıçin bir türliı gelemıyen .Mad
ridin karan ••• 

Rafael, cesaretini kaybetmi
yordu. Fakat bazı geceler 

sıçnyarak uynnıyor ve zıncıi-leri 

mağmum sesler çıkararak §akır -
dıyordu. Bir çocuk gibi bağırıyor, 
arkasından kendi ta bansızlığına 
ve alçaklığına kızarak inliyordu. 
Bu, onun ıçinde; korkan, bağıran 
ve ağlamak istiyen bir "Başkası., 
idi. 

Bir gün, beklenen haber, gök 
gürültüsü gibi patladı; .Madrit'te 
her şey bitmiş, karar verilmışti. 

ölüm geliyordu; hem de bu sefer 
son süratle, telgrafla ..• 

Bir memur ona, kansiyle, ken
disi hapisteyken doğan çocuğunun 
ziyarete geldığini söyleyince şüp
hesi kalmadı. Madem kı kansı, 

onu görmek üzere, köyden ayrıl
mıştı, artık mesele tamamdı. 

R afael'e, Kraliçeden af iste -
mesini telkin ettiler. Bu, 

bütün idam mahkumlarının son 
ümitleri idi ki, Rafael de dört elle 
sarıldı. 

Madrit'in iyi kalpli kadını (Kra
liçe Maria - Cristina) onun haya
tını da bağışlıyabflirdi. Bu iş nl-

hayet bir imza atmnktan ibnrettlt 
Biıtün ziyaretçilere - avukat, 

rahip, tanıdık, gazeteci - hep onu 
soruyordu: 

- Ne dersiniz? İmzalar mı? 
Ertesı günü, onu, kesmeğc gö -

türulen bir vahşi hayvan gıbi zin
cirli, köyüne gotiıreceklerdi. 

Cellat çoktan hazırlanmıştı. Ka
nsı son deia, onu görmek üzere 
kapıda bekliyordu. Bu, ıri dudak
lı, uzun k irpikli bir esmer güze -
1iydi. Yanaklarından bır kaç dam
la yaş akıyor: "Allahım, ailemiz 
için ne yüz kızartıcı şey! Bu he -
rifin akıbeti zaten belLydi, keşke 
şu kızcağız. dünyaya gelmeseydi, 
bnril,. diyordu. 

Papas onu teselliye çalıştı. O 
kadar üzülmemeliydi, dul kala -
caktı, mesut edecek bir erkeğe 
rastlıyabılirdi. 

Bu fikir onu canlandırmış gi -
biydi. 

Hemen ilk aşığından bahis açtı. 
O iyi bir gençtı, Rafael'in korku
siyle aşkından vaz geçmişti. Şiin
di köyde, tnrlada, arkasında dola
şıyor, bır şeyler soylcmck istıyor
du. 

Gülmeyi deneyerek: 
- Hayır, diyordu, adam kıtlı

ğına kıran mı girdi? Fakat ben 
tam hiristiyanım, eğer başka bir 
erkek seçersem, bu kılise önünde 
olacak ..• 

Ve rahiple gnrdiynnın müte -
hayyir bakışlarına dikkat ederek 
hakikate dönüyor ve zorlanmış 

göz yaşlan rahat rahat :fışkırıyor
du. 

Müjde, akşam olurken yetişti. 
Kraliçe af kağıdım lınzalamıştL 

R afael, dualan kabul ederek 
mahkfunları ölumden kur -

taran bu kadının, Madrıt'ın butün 
ihtışamı ortasında ve mihraplar 
üzerinde bir Meryem gibi yükscl
diğinı görür gibi oluyordu. 

Af haberi hapishaneyi de se
vinçle doldurmuştu. Rahıp cani -
nin karısına: 

- Sevin, sevin, diyordu, koca -
nı idam etmıyecekler. Artık dul 
knlmıyacaksın! 

Kadın sessiz duruyordu; sonra 
silkünetle: 

- Alô., dedi, haplshnncdcn ne 
vakit çıkacak o? 

- Hapishaneden çıkmak mı? 
Deli nıısin sen? Hiç bir zaman 
çıkmıyacak. Ancnk canını kurtar
mış olmakla sevınebılir. Af.r kaya 
sürgüne gidecek. Henüz genç ve 
vücudü sağlam; belkı daha yirmi 
sene yaşıyabılir ... 

İlk defa olarak kadın; bütün 
ruhu ve sam mıyetile ağladı. Ar
tık kederin nnun için manası yok
tu, şimdi ümitsizlikle hıçkırıyor -
du. 

Cnnı sıkılnn papas: 
- Hey, kadın, dedi, bu yaptl· 

ğm Allaha da dokunur. Kocanın 
canı kurtanldı, anlıyor musun? 
Artık idama mahkum değil; ve 
sen hala acınıyorsun .. 
Kadın ağlamayı kesti. Gözleri 

bir kin ifadesiyle parlıyordu. 
- Aıa. dedi, onc öldürmemele

ri iyi; buna seviniyorum. O kur • 
tuldu. fakat ya ben? 

Ve uzun bir sükuttnn sonra 
ateşin ve esmer vücudünü sarsan 
bir hıçkınkla ilave ettı: 

- O halde mahkum benim' 



I4 TAN 
3 - 3 - 939 

Çek~iiji ıstircı:pların ! '~arışı~: nasıl yapıldığı belli olmıyan bayat 

çocuk gıd.::ılarile yavrunuzun sıhhatini 

tehlikeye koyarsınız. 

YENİ BİR TEN 
GÜZELLİGİNE 
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1 ,.. 1 •• "d~ mes u~u ~en~ .. s . ..:r. 

Kaşelerini tecrübe etmiş olsaydı ona 
cehennem hayatı yaşatan bu 
muannit ba~ağrısmcfan eser . 

kalnu~·acaktı. 

Bütiin ıstırablnra dindirir, baş ve 1 

diş ağrısile ü~ütmcktcn mütevellit 
ağrı, sızı ve sancılara karşı bilhassa 

miics5ir<lir. 

\ 

Allahın yarattığı gibi saf ve 
tabij hububattan yapdmaş 

lJezefya p'' • ırınc • • 
\ 

lrm;/( 
. 
LBu9day 

Türtü • Arpa • • • • • 
Heı·c;mek Palaies 

Joğru atıracak 

JADIM 

Buruşuklar 
iıale e1ilebilir. 
Viyana Üniversitesinden hir Profe-sör
~iocel. - Tabir ettikleri Gençliğin ca· 
zıp bır unsurunu keşfetmiştir. Bu 
cevher halihuırda penbe re-oktelci To
kalon Kremi lerlcibinde mevcut1ur. 
Cıldio bu yegane unsurunu alcşamlım 

yatmazdao evvel tatbik edini% 
siz uyurken, o ; cildinizi 

...-~pı.-.~ bealer ve geoç!eştirir. 

ze, nermin ve 
kadife gibi yum\:pk ve •İyah nokta· 
lardao kurtarmak için her Hbah be· 

JU Reokdeki Tokaloa 

KULAGINIZA KÜPE OLSUN 

eN MÜDHl$ 
\STiRAPTAN 
~ONRA ·· · 

TAM N~~·E 
VE SIMHATE 
KAVUŞMAK 

EVROZi 
Kullanmakla kt~bildir 

uı. uu11hcue ucue ve ~ ... p. gc!ı.ır•r. u.al"a.c . ı ı.uı· aııc ı U;;!U ur • 

Baş, d'.ş, sinir, mafsal, adale ağrıları ancak NEVROZIN a:U1ak 
suretile çarçabuk dcfcdilebilir. 

Kat'i Tesir 1 --------
icabında günde 3 kaşe ahnabilir 

Çavdar Yulaf 1111 ıı ı nn' 1111111111111111111111111ııın111111111111111111:: 11111111 ırrrı nmıı rm . 
• • 

Baolem Beyaz 
1, l 

Fazla Ye ek 
Mideyi bczmaz, Kalbi 
ve böbrekleri yormaz. 

Aldanmayınız. Rağbet gören her şe-
yin t~klidi ve bc~zcri vardır. GRİPİN 1 

yerıne ba~ka hır marka ver:rlerse 
şiddetle reddediniz. 

ı~ iHTiRA ILANI 
1 "Yağları kil ile muameleye 1 

mahsus cihaz,, bakkında alın • 
mtş olan 11. 12.935 günlü ve 
2042 sayılı ihtira beratı bu de
fa mevkii fiile konmak üzere a
hara devriiferağ veya icar ed"le
ceğinden ta'ip ohınların Galata- I 

· da İktLsat Hanında. Robert Fer
~ riye~racaatıa~an o 1unUT. _/ 

• ,• Hı sır ,. 

Çocukları,.,.,.. m:u4ir;,.;7.. s::,. "iiksek evsafa 
malik o!an bu özlü ur.u 

dünyada mevcud çocuk gıdalarının en mükem~elidir. 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irmik, 

Patates, Mısır, ·Türlü, Bezelya, Badem, 

Çavdar Ö?:i.i l fnr~rmı Cnr.ukl~r•n 7.a Yediriniz. 

Semereııi 
gayet emin ve 

' nemnuoiyet babşcıır. 
40 yaşlarında görüoebiJirler. Yaşın 
izlerini gidirerelc bir Genç lcııım gil· 
zel ci!Oini ikame eder. Cildin unsuru 
olan Tokalon kreminio semeresi Jıı• 
yanı hayrettir. Memnun kalmayanlar 
para1101 geri alabilirler. 

j 8~~ bl .• ve ~eşrlyat M UdDrD Halil •-Otf• 

I OOROUNCU Gazetecilik ve Neşriyat 

----------------------------· T. L. ş. Buıldığı yer TAN Matbaası 
KAYIP - 1-12-938 tarihinı:lc al- ! 

dığım hüviyet varakamı kayb~ttim. ı 
Yenisini alacağtmdan eskisinin hü..lt· 
mü yoktur. İktısat F~ S: I No. 567 \ Bidtct ve kok 

Ülcas ÖZLER kömüriiniin Be-
Maden kömürü
nün beher tonu 

her tonu 
Kuruş Kuruş 

T • C. ZİR.AA T BAN KAS! 27 13 Denlı merak'bindc supa1tın yapmak. 
8 3 Supalandan vinçle vagona tahmil 

25 21 Supalandan arka ile vagona 

Bazan insan kendisini tutamıyarak ve
yahut bir bayram, ziyafet veya d:ıvet· 

te mutaddan fazla yer ve içer. P'aka:.~. 

Çok geçmeden vücudda ağrılık, midede 
ekşilik veya kusma lüzumu, elh3Sıl bir 
keyif bozukluğu hisseder... o zaman 
derhal yarım bardak taze suya bir kah
ve kaşığı MAZON IVIEYVA TUZU ka
tarak içiniz. Keyifsizlik alametleri za
il olur. İçilmesi gayet latif, tesiri sert, 
kolay ve tabiidir. 

~lil1Wll&~ Bulantı, Şişkinlik, Gaz, Sancı. 
:ı Mide bo~ukluğu, İnkıb11z, Kara 

ciğer ve biitün mide ve barsak ra
hatsızlıklarında yalnız l\lAZON 
MEYV A TUZU kullanınız. 

Kurulus Tar:hi: 1888 

s~rmaycsi : 100,000,000 Türk Lirası 
Sube ve ajans adedi; 262 

35 20 Vinçsiz merakibi bahriyeden arka 
ile vagona tahmil. 

Haydarpaşa ı:manına bir sene zarfında gelecek olan ve dört ameliye 
hizasında gösterilen fiatlar dahilinde takriben 72981 ton maden kömürü 
ile 5536 ton kok ve Biriket kömürlerin;n tahmil ve tahl"yesi iş~nin 
27 _ 2 - 939 da pazarlıkla münakasası ilan edilmiş ise de talip mhur et
mediğ"nden muhammen bedel 10225 lira 40 kuru~a iblağ edilip yükselti-

ile SABAH, O~LI: ve AK~AM 
Her yemekten sonra muntazaman dis1ernizi fırcalavmrz. 

•' ._ • ~ ' • •, .- ' I > ,' 1 Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
ı.n-.~._,,, ___ _ 

~~~~~~~~~~ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
ikramiye Verecek ' 

lerek kapalı zarf usulile tekrar münakasası icra edilecektir. 17 - 3 - 939 t 
tarihine müsadif Cuma günü saat 11 de Gar binası dah;l"nde B r"nci Iş-
1etme komisyonunca ihalesi yapılacak olan bu eksiltmeye talip olanların aıD 
aynı gün saat ıo a kDdar 766 Lra 90 kuruş muvkkat tem'nat ile birlikte ~~m~ 
teklü m€ktuplarını komisyon kalemine vermeleri ve bu işe ait şartname- f, 

yi Haydarpaşa Liman BaşmüfettişUğinden parasız olarak tedar:k etme-

leri ilan olunur. ,,,_ "1387" ~ın 

Vagonların tahmil ve tahl:yeleri için verHmektc olan miihlet senenin ill.iL 

il Eyliıl, Birinciteşrin, Ikincteşrin ve birinci kanun ayI ~rınr1a H~ydarpa- ~~ 
şada ve lzmirde (8) dığer istasyonlarda (6) saatt'r. Sen"nin d·ğer ayla- ai'Ji 
nnda bütün istasyonlarda (8) saattir. Bu saatlerde araya gir~n öğle ta- 1 g~ 
ti~leri ~ahildir. AmbarlaI'ln kapalı kaldığı muayyen gece saatler ve tatil 

1 

a~ 
gunlerı dahil değild'r. 5/Mart/1939 dan itibaren bu suretle tatbik edi- j~ 
~ecektir. Buna muhalif olan ilan ve emirler mülgadır. F < zla tafsilat için 

1 (U1ı 
ıstasyonlara müracaat edilebilir. (1403) gll 
--~-===::.:...__--~-- ~!~ 

1 ~~ 
1 ~!~ 

Zirnaf n:lnlcn"l1ncla kumharah Vf' ihha.-cn tncan11f hP<lA!llırn,.,.ııı Pn :' 1 
50 lirası bulunanlara crnecle 4 defa crk:Jec.-k knr'a ile aşağıdaki pUir 

göre ikramive da~ıtıln~aktır. 
4 Adet J .000 Liralık 4.000 Lirs 

ı ıı 1 • 

• 500 • 2.000 .. 
4 • 250 • 1.000 .. 

40 • JOO • 4.000 ~ 

IOO • 50 • S.OllO ' 
120 • .co • 4.ımo ~ 
160 • zo • 3.200 ' 

OtKT<AT· Re~anhınncfakf naralar bir !ıPneı fotnde 50 lirıııi11n 11~8" 
--!jicm;vprJPre fkr:ım've C'lktı/h t<1krJirrf., ~ ?n f,:ı7fA<ıivlı> V<>~l.,,.1>1'-+iT' 

Kuralar senede 4 ılt·fa. 1 Eylul, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Bazi 
ran tarihlerinde tekilet"E'kt1r. 

1 4 

I~ 
~m 
~m 

1 ın~ 
FJ 

OSM~~~~Nı~ş!~KASI 1 
TESiS TARiHi 1863 i 

Stalıilt>rİ ve Türkive Ctiınhuripeti ile münakit mukavt>f!'nam~si 
2292 Numarall I 0/6/ 1933 tarihli kanunla tasdik edilmıştir 

f 24/6/ 1933 farıhli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat a~çesl: 
10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 lngiliz Lirası 

MISIR, 

Türkiyenin başhca Şehirlerinde 

?ARiS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ~ MANÇESTER~e 

KII3RIS, YUNANiSTAN, IRAN. 1RAK. FiLiSTiN 
ve MAVERAVl ERDÜN'de 

i 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, VUNANISTAN, SURfVE, LÜBNAN li 
~ HATAV~a ~6 

filyalleri ve biltiln Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır ~fo 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevcluat hesapları küşadı. 
Tıcari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkıye ve Ecnebı memlel<etler üzerine keşide senedat 
Borsa emirlerı. 
Esham ve tahvilat, altın ve emtaa üzerine avans. 
Scncdaı tahsilaıı ve saire. 

En yüksek emniyet şartlarını haız kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

iskontosu. 

1 

~ 
~ffi 
i 
1 
a~.9 

Piyasan1n en milsait şartlarile (kumbara!& veva ~~ 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. ~j 

~~a~ =:=- ~~-ı.-e ~ • o-, ~l;.l. 
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,.,• . 
~~ 

._...~, Çonko ASPIR!N ıeneterde"hrl 
her lürltl ıoOukalgıftlıktırı.,_• ve •O• 
rılara karı• tesiri t•tm•a_blr dit 

old\ılQ\ıftU tsbet etmf ıHr. 

A S p 1 R l N lft taıtrınden eMfft otm•lt lçtn 
lütfen EB nılfkı~ı dılıkıt edlniıt. ~ 

kitap leılftl Haır1 ... MU ablk 
Maatif Vek!lllttnee hamlattmln ~ dtl9 ltltaplaft lttn • 

tane retıkll levha fi'Pbhlaetktar. l\l ~ ._ Wrt .,....._ 
Ressanı tarafıııdan temin l!Clllma 6We lb littt .tıl ~ ~-
tir. Bu ite talip olanlartn ,..,._. ......... ~ W lfdi•••ilıroo 
görmek ilftt'9 1 - tO IMf't l«tl ....,. ......... ,_..., ...... 
lllüdürlüjüna müracaat.lan lbımdır. • 

Taliplerin alacaldan itaheta ve •tt edlleft fartttllftltyl l6re hailt· 
1~Yacaklan ikişer öl'tıeli 18 Mart 19!1 tatihı.M bdar GalatuataJ llte-
81 MüdUl'lillGfte ..... eıl'Mllltt lcaMclef. 

Kitiplari tıuathfe kom "°na ~ti' Nlfm llHlltlada tttl'lb ... 
l'iilen l'ellalll dllft taMoalft ela yapmata metWat ~. 
Be~~ tllblııet Ja!U4>lerine pri veril••• ı.- MM\• ....... ,. 

"1400" 

TAN ====:::;::======================:::::ı:llll!!l!!!!l!!~~~!!!!!:!~~~~::!!::~~tl # 

OSMAN ŞAKA R 
Kadın ve erkek ceb, kol, altın ve metal saatler 10 - 15 sene garanti, 
bisiJtletler ve ütüler, elektrik yastıkları su ısıtma ka_plan, çaydan
lıkltr.ı. htr nm ellıktrık ev ilet'-rt. havagtiı ooııklcrı, nıttoım. 

elektrikli ve elektriks.i.z dıvar saatleri vantilatörler, avizeler 

6 AY VERESi Y E 
llORNYftlfON ve BRAUN Radyolan lstanbul U.umt aeentltft 

11 AY ViRE fYI 
GALATA: Bankalar cad, No. 47 ı BEYAZIT: Üniversite cad. No. zg 

Vt.YWti - ..... KAD.BiOVr.,.... .... 11/L 
kat. 

MU 
uyuk ıy u 
... iMl bflftı 11 Ma 

Büyük lkramtye: 50.000 lkadaf_ 
luıulan ktltat 11.000, t2.000, 10.GOI .... .......,.._.. 

'I0.000 " l 0.000) tlratds iki adet w&ılfat ..,.,_ 

1 rtlJftı W.. •ilet •lerdl 9tflrell ~ ... 
..... ,.. llt ........ ,0 ........... ~-· 

e ., • ....,.,.,..n& 

~ 
Glaıh 1..,_1 

-
.,. .. Çal ııaooo " 110aa Mn.• 
bajh" "Kileft" ''Takriben" 

1 - ~ ,.... f'lUar lçlll 2'1 • 1 - 931 tarfh~ k..,.ıa ... ,. 
pılaa mfbt•kwda teklif olunan flat lladdi Jlyıt ~ilt"""' ..,. 
t.arhlllll mQbayauı ltnar19ft~. 

n - .._.. .. ., • ı - tae tlithWe 11at us,30 da ~ Lrt , 
-«flllı1Jı• ........ konıfs7Glt~ ;ap61acaMat. 

Ut - T......_ ıuasnıt ~ bldikt. Wll ıftftdıe ~ 
p1me1.n.. ...... "1401" 

• 
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GONLUK SiYASi 
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Halk • 
içinde 

. 

Halkla Beraber 


